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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das Partes, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestação acerca do Laudo 

Pericial sob Id 13509666, no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

também as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODENIR CONDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001057-42.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE ODENIR CONDE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. JOSÉ ODENIR CONDE, já qualificado, intentou a 

presente ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

serviço na modalidade HÍBRIDA OU MISTA, alegando que preencheu os 

requisitos legais previstos contidas nos artigos 11, 55 "caput" e 106, todos 

da Lei 8.213/91. Justifica que ajuizou ação para discutir o tempo de 

contribuição com reconhecimento de tempo rural que tramitou sob o n° 

5642-87.2013.4.01.3603, no 2º Juizado Especial Federal de Sinop-MT, 

sendo que o pedido foi julgado improcedente, por falta do preenchimento 

do requisito temporal, consignando que o autor teria 32 (trinta e dois) 

anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de trabalho. Argumenta que 

na data de 14/04/2015 pleiteou novamente em sede administrativa a 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Requereu a 

antecipação de tutela. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Ao ID. 6138361 este juízo determinou a emenda da inicial, o 

que foi feito ao ID. 6846585. A inicial foi recebida ao ID. 6871710, 

postergando-se a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Devidamente citado (8154366), o requerido quedou-se inerte, conforme 

certidão de ID. 10203205. Em despacho saneador (Id. 10415537), foi 

decretada a revelia do requerido, bem como, designou-se audiência de 

instrução, que foi realizada com a oitiva de uma testemunha, sendo 

registrada a ausência do INSS (Id. 11121164). É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Cabe à parte comprovar através de documentos que contribuiu 

pelo tempo necessário, e a parte autora conseguiu provar tal fato, no 

entanto, antes do mérito desta questão, passo a discorrer sob o princípio 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, já que é o 

princípio que garante a oportunidade da parte autora de demandar 

novamente uma ação versada sobre o mesmo tema. Com base no princípio 

acima, pode a parte ajuizar nova ação, mesmo que a primeira tenha tido 

seu mérito analisada e tenha sido julgada improcedente por falta de 

provas, o que ocasionaria não o trânsito da sentença em sua plenitude, 

mas, apenas no aspecto formal, contudo, a parte deve demandar novas 

circunstâncias e provas, a fim de demonstrar seu direito. Neste sentido, 

trago o seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. VÍNCULOS URBANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 

4. Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a 

coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes. (...) (ACORDAO 00097311020174019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:23/04/2018 PAGINA:.)”. Por tal razão, mesmo 

havendo sentença com trânsito em julgado, passo a análise meritória do 

pedido. Percebo que o benefício almejado pelo autor é a aposentadoria por 

tempo de contribuição, contando com períodos de labor no campo e no 

meio urbano, ou seja, é denominada híbrida ou mista e para que a 

modalidade de aposentadoria seja deferida (tempo de contribuição), 

basicamente a parte autora deve comprovar que teve 35 (trinta e cinco) 

anos de contribuição, se homem, ou, 30 (trinta) anos, se mulher, sem ter 

como requisito idade mínima. Ademais, a sentença na Justiça Federal 

consignou que o autor comprovou 32 (trinta e dois) anos, 7 (sete) meses 

e 27 (vinte e sete) dias de trabalho, bastando ao requerente comprovar 

que laborou após esta sentença período que somado, restaria no 

preenchimento de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Consigne-se 

ainda que a jurisprudência vem a admitir a soma entre trabalhos rurais e 

urbanos para compreender o lapso para a concessão de aposentadoria 

por tempo de contribuição, consoante julgado transcrito: “PREVIDENCIÁRIO 

E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. USO DE EPI. 

IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE 

COMUM URBANA. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 6. O tempo 

de serviço do segurado trabalhador rural anterior à Lei 8.213/1991 é 

computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto 

para carência (art. 55, § 2º), e só produz efeito quando baseado em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal 

(Súmula 27/ TRF1ª Região e Súmula 149/STJ). 7. No caso dos autos, ficou 

comprovado o exercício de atividade rurícola pela parte autora, durante os 

períodos reconhecidos na sentença (15/06/63 a 31/12/66 e 01/01/69 a 

20/08/78), por meio de início de prova material devidamente corroborado 

por prova testemunhal. 8. A CPTS faz prova plena das atividades comuns 

urbanas nos períodos nela registrados, impondo-se, portanto, a inclusão 

do período de 15/09/81 a 09/12/81 na contagem do tempo total de 

contribuição. (...) (ACORDAO 00391320920044013800, JUIZ FEDERAL 

MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:14/03/2018 

PAGINA:.)”. Quanto à comprovação, consta nos Registros de Empregado 

de Id. 6137721, que o autor mantem vínculos empregatícios, inclusive, no 

Id. 6137721. Pág. 4, extrai que há uma alteração salarial datada de 

01/03/2015, na CTPS do requerente, portanto, somando-se ao tempo já 

auferido na sentença juntada aos autos, nota-se que o requerente faz jus 

ao direito que pleiteia. A título de ressalvas, na sentença da Justiça 

Federal, o período compreendido foi apenas até o da data do pedido 

administrativo de 04/10/2012, sendo que, o requerente continuou 

trabalhando após o pedido e como último dado em 2015, soma-se com o 

período de contribuição estipulado naquela sentença, resultando em 2 

(dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, portanto, ao final das 

somatórias, o requerente possui 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 7 

(sete) dias de contribuição. Assim, verifico que esta preenchido o 

requisito para concessão do benefício em tela. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, JULGO o processo com a resolução do mérito, a teor do artigo 

487, inciso I, do CPC, e acolhendo pedido formulado pela parte autora, 

determinando ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS a 

imediata implementação do Benefício Previdenciário ao requerente JOSÉ 

ODENIR CONDE, condenando-o, ainda, ao pagamento de todas as 

parcelas vencidas desde o indeferimento do pedido administrativo, datado 

de 14 de abril de 2015, acrescidas de juros de 0,5% a.m. e correção 

monetária pelo INPC. Sem custas. Honorários em 10%, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobre o valor da condenação, incluídas apenas 

as parcelas vencidas (súmula 111/STJ). Inaplicável o reexame necessário, 

a teor do parágrafo 3º do Art. 496 do CPC/15. Quanto ao pedido da Tutela 

Antecipada, entendo viável o seu deferimento na oportunidade da 

sentença do mérito, vez que a verossimilhança da alegação está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 6 de 833



evidenciada com o acolhimento da pretensão, sendo notório o receio de 

dano irreparável á autora, vez que o objeto da antecipação é prestação de 

natureza alimentar, restando possível a aplicação do efeito suspensivo a 

decisão do mérito, com o recurso da parte requerida. Desta forma 

concedo a antecipação de tutela pretendida, determinando que o INSS 

implemente desde logo o benefício Previdenciário referido na 

fundamentação, no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), independente de uma 

pretensão recursal. Em observância ao art. 1.288 da CNGC, especifico os 

dados do requerente, sendo estes: I – José Odenir Conde; II – Concessão 

de aposentadoria por tempo de contribuição; III – R$ 2.170,00; IV – ainda 

não houve pagamento; V – a ser calculada pelo INSS. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 15 maio 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001451-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLEI PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MOURA CLEMENTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001451-49.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JESSICA CRISLEI PINHEIRO EXECUTADO: WESLEY MOURA 

CLEMENTE Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta 

por RHYANNA LAVINNYA PINHEIRO CLEMENTE representado por sua 

genitora JESSICA CRISLEI PINHEIRO em desfavor de WESLEY MOURA 

CLEMENTE, todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

exequente compareceu em Juízo e manifestou não possuir mais interesse 

no prosseguimento da presente execução. Vieram os autos à conclusão. 

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Analisando atentamente o presente 

feito, verifico que o pedido de desistência formulado pela parte exequente 

comporta acolhimento, pois é lícito ao credor, a qualquer momento, desistir 

do processo executivo, sem que tal atitude importe em renúncia ao seu 

crédito, conforme se depreende do art. 775 do NCPC. Ademais, 

observa-se que ainda não houve triangularização da relação processual, 

ante a ausência de citação da parte ré, razão pela qual, a extinção do 

presente feito independe de concordância desta última. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da execução, para fins do artigo 925 do 

CPC/2015. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

proposto por Renata Cristina da Silva em face de Adão Mendes, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 925 do CPC/2015. 

CONDENO a parte exequente no pagamento de custas, que ficará com 

sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º do CNPC, eis 

que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de maio de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000646-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000646-62.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: SERGIO SCHULZE 

REQUERIDO: SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI, contra 

SONIA MARIA GARCIA ARANDA DIEHL, todos (as) já qualificados (as). A 

inicial veio instruída com documentos. No ID 12214016, foi determinado por 

este Juízo a intimação da autora para, emendar a inicial no prazo legal, 

promovendo o recolhimento das custas e taxa judiciária e comprando a 

mora da devedora. Devidamente intimada, a parte autora não se 

manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID 13289409. É o 

relatório. Fundamento e decido. O Código de Processo Civil em seu artigo 

321, parágrafo único, dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. A norma processual ainda preconiza em seu 

artigo 330, inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não 

atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao 

que dispõe as normas acimas, não resta outra alternativa ao Juízo a não 

ser o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito 

sem resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA À 

INICIAL – DESCUMPRIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL JUNTADA A 

DESTEMPO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Determinada a 

emenda à inicial em 10 dias e descumprindo o prazo, correta a sentença 

que indefere a inicial, não bastando simplesmente a informação do 

protesto por edital para a comprovação da mora, ainda mais quando 

juntado fora do prazo concedido.(AgR 46512/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, 

por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta, 21 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000114-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000114-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES ARANTES Advogado(s) do 

reclamante: TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (3) Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, proposta por WESLEY RODRIGUES 

ARANTES, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, 

ambos qualificados na inicial. No ID 11625711, foi determinado por este 

Juízo a intimação da parte autora para, emendar a a inicial no prazo legal, 
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promovendo o recolhimento das custas e taxa judiciária bem como juntar a 

planilha do débito. Devidamente intimada, a parte autora não se 

manifestou, conforme certidão de ID 13280676. É o relatório. Fundamento 

e decido. O Código de Processo Civil em seu artigo 321, parágrafo único, 

dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. A norma processual ainda preconiza em seu artigo 330, 

inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao que 

dispõe as normas acimas, não resta outra alternativa ao Juízo a não ser o 

indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem 

resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA À 

INICIAL – DESCUMPRIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL JUNTADA A 

DESTEMPO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Determinada a 

emenda à inicial em 10 dias e descumprindo o prazo, correta a sentença 

que indefere a inicial, não bastando simplesmente a informação do 

protesto por edital para a comprovação da mora, ainda mais quando 

juntado fora do prazo concedido.(AgR 46512/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, 

por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Sem 

condenação em honorários advocatícios e custas. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, 22 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000895-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000895-13.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ISAIAS 

CARVALHO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Cumprimento de 

Sentença, pelo rito do art. 528 do NCPC, proposta por ANA JÚLIA DE 

OLIVEIRA, representada por sua genitora NORMA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA com o escopo de ver adimplidos os créditos alimentares 

estipulados com o acordo, devidamente homologado, nos autos de sob o 

cód. 143736, que tramitou neste juízo. Saliento que a Lei 13.105/15 prevê 

rito próprio para o cumprimento de sentença de alimentos, este delineado 

nos art. 528 e ss. Consoante preleciona o parágrafo segundo do art. 531 

do aludido diploma legal, “O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença.”. Com efeito, a fim de dar pleno atendimento à norma 

contida no mencionado dispositivo, bem como em harmonia de 

entendimentos quanto aos demais Magistrados desta comarca, considero 

como inadequada a via eleita na presente demanda, eis que em 

descompasso a nova ordem processual. Como medida escorreita, 

dever-se-á requerer o desarquivamento dos autos de Cód. 143736, e, 

somente então, por meio de simples petição, requerer o pagamento dos 

alimentos definitivos firmados e devidamente homologados naqueles 

autos. Pelas razões esposadas e tratando-se de vício que não pode ser 

sanado nestes autos, com fulcro no art. 485, I, do NCPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas, pois concedo os benefícios da gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos proferida por pessoa física. Sem honorários sucumbenciais, eis 

que não houve citação. Se requerido, desde já autorizo a extração dos 

documentos nos autos, deixando-se cópias dos aludidos documentos, 

para viabilizar o peticionamento nos autos originários. Considerando a 

redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta sentença fora proferida de 

acordo com o disposto no § 2º, inciso IV do CPC/2015. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo com as devidas baixas e com as pertinentes cautelas. 

Alta Floresta, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003401-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SASSI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SASSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003401-93.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUIZ SASSI RÉU: CRISTIANE DE OLIVEIRA SASSI Vistos. Trata-se 

de exoneração de alimentos movida por Luiz Sassi em face de sua filha 

Cristiane de Oliveira Sassi, todos devidamente qualificados na inicial. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Realizada audiência de 

conciliação no CEJUSC, esta restou exitosa. Instado a se manifestar, o 

Parquet pugnou pela não intervenção no feito, uma vez que as partes são 

maiores e capazes. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes (Id. 

11887379), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do CPC/2015. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. CIÊNCIA à Defensoria Pública. Considerando que a presente 

sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a 

ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a 

hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado. 

Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta sentença 

fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso I do CPC/2015. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de maio 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000778-56.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A, SERVIO TULIO DE BARCELOS 

EXECUTADO: DANIEL VIEIRA DE SOUZA Vistos. Considerando o lapso 

desde o último cálculo da dívida, postergo à análise do pedido retro, nesta 

senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o 

necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000826-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA BRUNA MARQUES WANZUITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEDSON WANZUITA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000826-78.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALANA BRUNA MARQUES WANZUITA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELIEDSON WANZUITA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

ação de divórcio c/c guarda e alimentos proposta por Alana Bruna 

Marques dos Santos por si e representando sua filha Ana Clara Wanzuita 

dos Santos contra Eliedson Wanzuita dos Santos, todos devidamente 

qualificados. Alega a parte autora, em síntese, que à 02 (dois) meses da 

propositura da presente ação, a requerente e o requerido se separaram 

de fato, sem possibilidades de reconciliação, sendo que, da união adveio a 

infante que representada por sua genitora pleiteia alimentos. Aduz que do 

matrimônio não adquiriram bens ou dívidas a serem partilhadas, 

ressalvando-se bens básicos que segundo consta dos autos, já foram 

divididos. Por essas razões, pleiteia a concessão da guarda provisória da 

menor, bem como fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

requereu a apreciação do pedido de antecipação de tutela (Id. 12953079). 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, e 

atento ao superior interesse da criança, a qual demanda prioridade 

absoluta e proteção integral, DEFIRO A TUTELADE URGÊNCIA para 

conceder a guarda provisória da menor Ana Clara Wanzuita dos Santos à 

genitora Alana Bruna Marques dos Santos, na forma dos artigos 33 e 35 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90. Lavre-se o 

termo respectivo, INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria 

da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Quanto ao pedido de fixação de 

alimentos provisórios em favor do menor, uma vez comprovada à 

paternidade (certidão de nascimento juntada aos autos), porém à mingua 

de informações concretas dos ganhos financeiros do requerido, ARBITRO 

os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, que serão devidos a partir da citação e prosseguir até nova 

determinação ou até decisão final da causa, todo mês, sob as penas da 

lei, devendo ser depositado na Caixa Econômica Federal, Agência: 1385, 

Operação: 013, Conta Poupança: 78311-0, os genitores arcarão com as 

despesas extraordinárias em 50% cada, mediante a comprovação de nota 

fiscal do serviço ou da compra realizada. Outrossim, ao genitor poderá 

realizar as visitas ao filho, fixando provisoriamente que de 15 em 15 dias, 

quando o requerido estiver na comarca e município de Alta floresta/MT, 

poderá ficar com a menor durante o final de Semana, pegando-a no 

sábado de manhã e devolvendo na Segunda no período matutino, o genitor 

poderá, ainda, passar metade das férias escolares de Junho/Julho e 

Dezembro/Janeiro com a criança. Ressalte-se a possibilidade dos 

genitores, provisoriamente, além dessa regulamentação, acordarem outras 

que visem o pleno benefício e desenvolvimento da infante. Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 16h30min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do CPC. Intime-se pessoalmente o requerente para comparecimento à 

audiência. Por entender necessário, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial à ser realizado pela equipe multidisciplinar na residência da 

genitora, bem como, na residência do genitor, expedindo-se carta 

precatória para realização do ato no juízo deprecado, conforme endereço 

constante dos autos, juntando-se o relatório no prazo de 05 (cinco) dias 

antes da audiência de conciliação. PROVIDENCIE, também, o necessário 

para publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 04 de Junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001231-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DE SOUZA SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001231-51.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JACO DE SOUZA SANTOS INVENTARIADO: JOAQUIM DE 

SOUZA SANTOS Vistos. ACOLHO a justificativa da parte autora, tendo em 

vista que se encontra em tratamento médico, conforme atestados juntados 

aos Ids. 12598564 e 12598568. Assim, à míngua de previsão legal 

específica quanto a dilação de prazo relativo a apresentação das 

primeiras declarações, entretanto, o contido no art. 622, I do CPC, 

excepcionalmente, pode ser afastada somente quando apresentada 

justificativa plausível ao caso concreto, atento, ainda, ao dever de 

cooperação insculpido no art. 6° do CPC, CONCEDO prorrogação de prazo 

em 20 (vinte) dias, para que a parte autora apresente as primeiras 

declarações. No mais, cumpra-se integralmente o despacho de Id. 

7324705. Às providências. Alta Floresta-MT, 04 de junho de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE SOARES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BATISTA NEGRI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001777-09.2017.8.11.0007 

AUTOR: ARIELE SOARES CORREA Advogado(s) do reclamante: ANA 

CELIA DE JULIO, DAKARI FERNANDES TESSMANN, ANA CAROLINA 

MORAES ABOIN RÉU: LUCAS BATISTA NEGRI Vistos. Trata-se de Ação 

de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por ENZO RAFAEL 

SOARES CORREA, representado por sua genitora ARIELE SOARES 

CORREA, contra LUCAS BATISTA NEGRI, já qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que o requerido é o pai biológico do menor. A inicial 

veio acompanhada com documentos. Pessoalmente citado, o investigado 

apresentou contestação (ID 9285069). Laudo de exame de DNA juntado 

no ID 12413725 com resultado positivo para a paternidade do requerido, 

no entanto o requerido se manifestou pela improcedência dos pedidos (ID 

12625929). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

procedência dos pedidos iniciais e julgamento antecipado do feito. 

Vieram-me conclusos para prolação de sentença. Relatei o necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas passo, de imediato, à análise do mérito com fundamento no art. 

355, I do CPC/2015. De início, é de se considerar que o Laudo de exame 

de DNA acostado no Id. 12413725, concluiu que o réu LUCAS BATISTA 

NEGRI é o pai biológico do menor ENZO RAFAEL SOARES CORREA, razão 

pela qual a procedência do pedido investigatório é medida de rigor. Desta 

maneira, comprovado o relacionamento havido entre a mãe do autor e o 

ora investigado, à época da concepção, e uma vez reconhecida a 

paternidade através do exame de DNA acostado aos autos, surge, 

invariavelmente, o dever do pai de pagar alimentos ao filho menor, em 

função do vínculo de parentesco biológico. No tocante ao valor da pensão 

alimentícia pleiteada, à míngua de elementos concretos para se aferir 

acerca de sua suficiência ou não, reputo razoável o valor de 30 % do 

salário mínimo vigente. Isso porque o requerido não se deu ao trabalho de 

produzir qualquer prova concreta acerca de sua impossibilidade de 

custear os alimentos pleiteados na peça inaugural, visto que a obrigação 

alimentar obedece aos parâmetros contidos no 1.694, § 1º, do CC, que 

estabelece que os alimentos devem ser fixados sempre na proporção das 

necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Por sua vez, 

as necessidades da menor são patentes. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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inicial para: 1) DECLARAR que o requerido LUCAS BATISTA NEGRI, é o pai 

biológico de ENZO RAFAEL SOARES CORREA, o qual passará a se 

chamar ENZO RAFAEL SOARES CORREA NEGRI. 2) CONDENAR o 

requerido a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor de seu 

filho, no valor equivalente 30 % do salário mínimo vigente, a partir da 

citação válida, todo dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta 

bancária da representante legal da menor. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil local, nos 

moldes determinados pelo artigo 29, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, 

para as alterações devidas no assento de nascimento da menor, 

fazendo-se constar ainda o nome dos avós paternos, no registro da 

criança. Sem custas, ante os benefícios da Justiça Gratuita que defiro 

também ao requerido. Considerando a redação prevista no art. 12, do 

CPC/2015, esta sentença fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, 

inciso VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

e, cumpridas todas as determinações constantes da presente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta, 4 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

GIDEON DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000871-82.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA EXECUTADO: GIDEON DE JESUS OLIVEIRA e outros 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente 

emendada. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste sentido, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que 

trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 3.1) A parte executada, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) 

CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, caput, 

CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa renúncia ao direito 

de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo essa opção, 

deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito 

inicial de 30% (trinta por cento), acrescido de custas e honorários de 

advogado, mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 4) Não efetuado o pagamento no 

prazo de que trata o item “3”, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para análise do pleito de penhora online (item “b” da inicial), 

em razão da preferência dada pelo art. 835, I, do CPC/2015. 5) FIXO os 

honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, 

art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral 

pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 6) Se 

necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) Atente-se a Secretaria da Vara para que 

as publicações via DJE sejam feitas em nome do advogado Eduardo Alves 

Marçal conforme pugnado na inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 05 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003130-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das Partes, nos 

termos do processo acima indicado, para que se manifestem acerca do 

Laudo Pericial sob Id 13529433, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do 

Art. 477, §1º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111194 Nr: 6813-88.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemiro Flores Marcolam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Costa Nascimento -Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 30 dias, 

quanto ao teor da manifestação da Fazenda Pública Municipal (fl. 62/63) e 

manifestação da Fazenda Pública Estadual (fl. 67), ademais, havendo 

interesse de menor ou incapaz, abra-se vista dos autos ao MPE para 

manifestação, após tudo cumprido, certifique-se e retornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 6700-37.2013.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julião Moreira Lobato, Maria Leite da Silva, Airton Luiz 

Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Verissimo de Campos, Lucimar Sacre de 

Campos, Paulo Bocardi, Célia Marcuci Franco Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

dos Requeridos Paulo Bocardi (Fl. 116) e Celia Marcuci Franco Bocardi (Fl. 

155), dos Confinantes Juvencio Dias da Rocha e Amalia de Fatima Delgado 

Rocha (Fl. 116), bem como do Edital de Citação de Eventuais Interessados 

(Fl. 83); II) certificar ainda a manifestação tempestiva do Município de Alta 

Floresta (Fl. 110), e o desinteresse da União Federal no feito (Fl. 144/146), 

além do decurso de prazo para Estado de Mato Grosso e Município de 

Nova Canaã do Norte; III) intimar a Parte Autora para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca das Cartas Precatórias para Citação 

dos Confinantes Jaime Verissimo de Campos e Lucimar Sacre de Campos 

(Fl. 149/153), Mario Roberto Candia de Figueiredo e Carmem Suzana 

Antunes de Figueiredo (Fl. 118).
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Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 3992-14.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Henrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS 

à implantação do benefício de auxílio-doença em favor de Marcelo 

Henrique, desde a cessação do benefício em 06/03/2013, devendo se 

submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas 

até a prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do 

STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, 

da Lei Estadual nº 7.603/01).Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro:I) 

Marcelo Henrique; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário-de-benefício; IV) DIB – Cessação do auxílio-doença 

em 06/03/2013; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 

dias, a contar da intimação da presente sentença.Certificado o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 4676-41.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margrid Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A (GSM), Atlântico 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Couto - 

OAB:10.284/OAB/MS, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Cristiane de Almeida Coutinho - OAB:OAB-MT 5.233-B, DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Elizio Lemes de 

Figueiredo - OAB:8256/MT, Eurico de Jesus Teles Neto - 

OAB:OAB/RJ121935, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Paulo 

Roberto Canhete Diniz - OAB:11235/MT, Rebeca Cascão Neves - 

OAB:22.653/OAB/GO, Tatiana Venancio de Rezende - OAB:OAB 

32.876/DF

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s)/procuradore(s) da 

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

da petição de fls, 167/170, encartada nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116743 Nr: 4918-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolney Cintra de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Ana Cristhina Gregnanin - OAB:188.882/SP, Dante 

Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:31.618/SP, Ricardo Kawasaki - 

OAB:15.729/MT, Tenille Pereira Fontes - OAB:11.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela 

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra Wolney Cintra de 

Carvalho, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/22.

Após o recebimento da inicial (fls. 34/34v), entre um ato o outro, intimada 

para se manifestar pessoalmente quanto a certidão negativa do oficial de 

justiça, sob pena de extinção do feito (fls. 65), a autora peticionando 

desistindo da ação (fls. 67).

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015, e via de consequência, 

revogo a liminar.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo e qualquer 

comunicação aos órgãos competentes (SERASA), uma vez que inexiste 

qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se, no tocante as custas pendentes, o 

que dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143099 Nr: 4661-62.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. Sella - EPP, Celso Roberto Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte e Corte Textil Ltda ( Olimpia Camisaria)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL DAN LOPES - 

OAB:OAB/MT 15.678, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Luis Hruschka - 

OAB:13.604/SC

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 1944-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sousa Ind.e Com. Exportação de Madeiras 

Ltda-ME (Sousa Ind e Com e Exp. Madeiras, Antonio Pereira de Sousa, 

Heverson Ferreira Santana, Simone Tavares Galeski Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113170 Nr: 1723-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva, Roseli Soares do 

Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 
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OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105599 Nr: 841-40.2013.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPdQ, DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1) Nos termos do art. 1.206, § 4° da CNGC, INTIME-SE a parte requerente, 

pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, sob pena 

de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC/15).

2) Estando desatualizados os endereços da parte autora nos autos e, não 

havendo outra forma de consegui-lo, INTIME-SE através de edital, via DJE, 

com prazo de vinte (20) dias.

3) Após decorrido o prazo assinalado, se não houver manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144056 Nr: 5221-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita dos Santos Zeni

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, conforme determina o art. 22 da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito(a) judicial o (a) Dr. (a) 

FERNANDA SUTILO MARTINS, conforme extrato anexo, considerando, a 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, fato público e notório nesta Comarca, 

que pode ser constatado em diversos outros feitos de natureza 

previdenciária, FIXO honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser 

designado pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá informar à 

Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados.

Por fim, mantendo inalteradas as demais determinações contidas no 

despacho inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66567 Nr: 6106-62.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson de Jesus Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como a médica nomeada escusou o encargo, alegando motivo de foro 

íntimo (fls. 160), conforme documento retro, na esteira do art. 22 da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito(a) judicial o (a) Dr. (a) 

CHARLES MIRANDA MEDEIROS, conforme extrato anexo, considerando, a 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, fato público e notório nesta Comarca, 

que pode ser constatado em diversos outros feitos de natureza 

previdenciária, FIXO honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser 

designado pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá informar à 

Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados.

Por fim, mantendo inalteradas as demais determinações contidas no 

despacho inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66818 Nr: 6309-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Opson Luisandro P. Baioto - 

OAB:MT/11133-O, Rodrigo Caletti Deon - OAB:MT/84447-B

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, para manifestar-se 

acerca da Diligência Negativa de Fl. 194, no prazo de 5 (cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133213 Nr: 6866-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais com vinte e seis centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folha 120-122. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86 (centro e 

trinta reais com oitenta e seis centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000756-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. T. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1000756-95.2017.8.11.0007 (Fixação) Nos termos da legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito 

a fim de intimar o patrono da parte requerida acerca da audiência de 

conciliação que foi designada para o dia 06/08/2018 às 13:00 horas, no 

CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 6 de junho de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119693 Nr: 7265-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTC, ETC

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina de Lucena Marinho 

- OAB:OAB/SP 136321, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, Paulo César Estevam - OAB:OAB/SP 

263.486

 Vistos, Maria Alves dos Passos ajuizou demanda em face do “de cujus” 

Apolonio Tenório Cavalcante, José Tenório Cavalcante e Elias Tenório 

Cavalcante objetivando o reconhecimento de união estável “post mortem”. 

.Recebida a inicial, a magistrada contemporânea deferiu o pedido de 

gratuidade e determinou a citação. Com a citação dos requeridos, o 

requerido José Tenório Cavalcante apresentou contestação às fls. 29/31 

requerendo a desconsideração de argumentos levantados pela autora; o 

requerido Elias Tenório Cavalcante apresentou contestação às fls. 41/45 

requerendo preliminarmente o reconhecimento da prescrição da ação e no 

mérito a total improcedência dos pedidos. Impugnada à contestação às fls. 

56/57. Na decisão de fls. 60, o magistrado contemporâneo reconheceu a 

ilegitimidade do “de cujus” para figurar no polo passivo da demanda, 

ordenando a intimação do polo ativo para regularização do polo passivo da 

demanda. Com a regularização do polo passivo, as partes foram intimadas 

para especificação das provas, manifestando apenas o requerido José 

Tenório Cavalcante na produção de prova testemunhal. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. A análise da matéria apresentada como 

preliminar reclama cognição exauriente, razão pela qual entendo que se 

confundem com o mérito e, por isso, serão analisadas em momento 

posterior. Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra 

regular, motivo pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase 

probatória. Por entender pertinente, defiro o pedido para produção de 

prova testemunhal e, para tanto, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 17/07/2018, às 15:00 horas devendo os envolvidos apresentarem o rol 

de testemunhas (caso já não conste no feito) em até 15 dias antes da 

solenidade.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 12526 Nr: 1148-14.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, informando para qual 

advogado deverá ser requisitado os honorários na RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 962-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

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

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

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

necessária para cumprir a decisão de fls. 90, no prazo de 5 dias, de 

acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 

10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 93023 Nr: 1215-27.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Tailor de Freitas 

Bandeira - OAB:46488/RS

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

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

executada para, querendo, opor embargos à penhora de fls. 126, em 30 

dias, consoante art. 16, III da lei n. 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134746 Nr: 188-33.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Eufrásio da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

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

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 18/5/2018, às 15h00, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155278 Nr: 3685-21.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:
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 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

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

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132713 Nr: 6648-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdOS, LOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19385/O, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAMIÃO DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:15214

 .Com vista dos autos, o MPE manifestou pela decretação da prisão civil. É 

o relato do necessário. Fundamento. Decido. Analisando com acuidade os 

autos, entendo que os argumentos expedidos pelo executado à fls. 94/97 

não merecem acolhimento por ausência de provas ou fundamentos 

plausíveis e consistentes que possam elidir ou minorar seu dever de 

prestar alimentos à sua prole. Inexistente a comprovação de que houve a 

exoneração de parte ou do todo do dever alimentar e da “dificuldade 

financeira” do executado. Ademais, diante do que restou apresentando 

pela parte exequente, o polo passivo tem descumprido sua obrigação de 

pagar pensão alimentar desde de novembro de 2015, ensejando a 

aplicação da norma prevista no artigo 528, do CPC.Com tais 

considerações e registrando que a prisão anteriormente decretada 

(fls.71/72) não foi revogada, determino a expedição de nova carta 

precatória para a efetivção da prisão civil do executado pelo prazo de 02 

meses. Consigno que com segregação, não haverá exoneração da 

obrigação alimentar. Nos termos do art. 528, §7, do CPC, a soltura do 

executado dependerá do pagamento das três prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação e das que venceram no curso desta. Antes de 

expedir o Mandado de prisão, intime-se o polo ativo para, em três dias, 

apresentar o cálculo atualizado, que deverá constar no documento a ser 

expedido. Em caso de silêncio, registre o último valor apresentado, 

encaminhando-se o Mandado de Prisão por precatória ao juízo do local 

onde o requerido reside. ATENTE-SE A SECRETARIA PARA O ENDEREÇO 

DO EXECUTADO INFORMADO ÀS FLS. 142/143.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142194 Nr: 4167-03.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos,

 Defiro o pedido do demandante e designo audiência para o dia 

22/08/2018, às 15 horas, saindo os presentes intimados. A localização da 

testemunha deverá ser apresentada em até 30 dias antes do ato.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 615-16.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delton Jonatas Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Richardz, Valdemiro Richardz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT

 Vistos,

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

22/08/2018, às 15h30 min, saindo os presentes intimados.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001708-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DUARTE ZIMPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001708-40.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LORENI DUARTE ZIMPEL Vistos, Por entender necessário 

que o feito seja instruído por certidão de dependentes habilitados na 

previdência social (art. 1º, Lei 6.858/80), determino a juntada da aludida 

certidão em até 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(artigos 320 e 321, CPC). Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMARO COSMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADRIANA DA SILVA CAVALHER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000282-61.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PETISCARIA E 

PIZZARIA PAOLA LTDA - ME, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA 

DA SILVA CAVALHER Vistos, Trata-se de demanda em que os 

envolvidos, no curso do procedimento, optaram pela autocomposição e 

fizeram acordo quanto à pretensão executiva. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado à fl. 90 (ID 13191462), ressalvando eventuais interesses de 

terceiros, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais a 

avença e, com base no art. 487, III, "b" do CPC, extingo o processo. 

Custas e honorários pelos executados, nos termos do acordo. Não há 

constrição em bens ou inclusão do nome dos demandados em cadastros 

de inadimplentes por ordem judicial emanada nestes autos, motivo pelo 

qual indefiro o pedido de tais baixas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA CAVALHER (EXECUTADO)

PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMARO COSMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000281-76.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PETISCARIA E 
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PIZZARIA PAOLA LTDA - ME, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA 

DA SILVA CAVALHER Vistos, Trata-se de demanda em que os 

envolvidos, no curso do procedimento, optaram pela autocomposição e 

fizeram acordo quanto à pretensão executiva. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado à fl. 139 (ID 13190992), ressalvando interesse de terceiros, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais a avença e, 

nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, EXTINGO O PROCESSO. Eventuais 

custas e honorários pelos executados, nos termos do acordo. DEFIRO o 

pedido de liberação do valor depositado, devendo ser expedido alvará em 

favor dos EXECUTADOS. Pela ausência de decisão determinando a 

inclusão do nome dos demandados em cadastros de inadimplentes nestes 

autos, INDEFIRO o pedido de tal baixa. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário e arquive-se, oportunamente. P. I. C. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

NELSON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000909-94.2018.8.11.0007 

AUTOR: NELSON SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA PINTO DE 

OLIVEIRA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, Trata-se de demanda em que os 

envolvidos, no curso do procedimento, optaram pela autocomposição e 

fizeram acordo quanto à pretensão autoral. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado às fls. 41/43, ressalvando interesse de terceiros, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais a avença e EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

em razão da gratuidade. Havendo trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000202-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: MAGAZINE LUIZA S/A RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos, MAGAZINE LUIZA S/A ajuizou ação em face do Município de Alta 

Floresta para declaração da nulidade de multa administrativa. Para instruir 

o feito, trouxe os documentos de representação e cópia integral do 

processo administrativo FA 0114-000.412-0. Por meio da decisão de fls. 

208/210 a magistrada contemporânea determinou a emenda à inicial para 

os documentos fossem apresentados de forma sequencial em razão da 

impossibilidade da leitura dos documentos juntados de forma aleatória. Às 

fls. 212/370 a digitalização do processo administrativo foi novamente 

apresentada sem a observância de ordem de suas folhas, como 

certificado à fl. 371, fato que novamente impediu a compreensão do que 

foi apresentado. Determinada nova emenda, mais uma vez, a cópia do 

processo administrativo veio de forma desorganizada (fl. 547). É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Em respeito ao princípio da primazia 

do julgamento de mérito, foi oportunizado à parte autora, por duas vezes, 

a emenda da inicial para apresentação da cópia do procedimento 

administrativo de forma a permitir a leitura e o conhecimento do que foi 

produzido, contudo, tal medida não foi tomada. Como já destacado às fls. 

208/210, a apresentação de documentos de foram desordenada infringe o 

art. 17 da Resolução n.º 185/2013, do CNJ, e implica no dispêndio 

demasiado e desnecessário de atividade cognitiva e de tempo, 

acarretando prejuízo aos demais jurisdicionados que aguardam a análise 

de suas pretensões. Ainda, a dificuldade de leitura de procedimento 

extenso ensejaria também prejuízo à defesa processual do polo passivo, 

violando o direito de defesa e o justo contraditório. Por entender oportuno, 

trago à baila: 57711508 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS. 

INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO PROCESSADA PELO SISTEMA PROJUDI. 

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA DESORDENADA E COM 

NOMENCLATURA EQUIVOCADA. DESCUMPRIMENTO DOS ITENS 

2.21.3.5.1, 2.21.3.5.2 E 2.21.3.4.1 DO CÓDIGO DE NORMAS DA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 

OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO 

CUMPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A fim 

de imprimir maior celeridade e efetividade na prestação da Justiça pelo 

sistema Projudi, a parte deve cumprir à risca os itens 2.21.3.5.1 E 

2.21.3.5.2 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Paraná, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único 

do art. 284 do CPC), sem o que ficaria assaz comprometida a sequência 

lógica e a consulta dos atos processuais, sobretudo sua acessibilidade, 

em evidente prejuízo a todos os participantes da relação processual, com 

a inevitável perda significativa de tempo que isso implicaria. (TJPR, AC 

1.104.980-2, 17ª C.Cív. Rel. : Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho). 

(TJPR; ApCiv 1236062-8; Teixeira Soares; Décima Sétima Câmara Cível; 

Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 25/03/2015; DJPR 15/04/2015; Pág. 

608) Sobre o ponto, importante trazer à baila a lição de Calmon de Passos: 

"a petição inicial, ato processual típico pode, consequentemente, ser 

defeituosa, e se o defeito que apresenta é relevante, isto é, capaz de 

obstar o fim específico a que o ato se propõe ou de dificultar ou impedir o 

alcance dos fins de justiça a que o próprio processo, como fenômeno 

global, se lança, deve o defeito da petição inicial acarretar o seu 

indeferimento, vale dizer, a sanção de invalidade do ato, chamada de 

indeferimento, por seu caráter obstativo" (Cf. Calmon de Passos, in 

Comentários ao Código de Processo Civil, p. 286). Ante o exposto, com 

lastro no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, ambos do CPC, indefiro a 

petição inicial e extingo o feito sem resolução de mérito. Isento de custas e 

honorários. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FERREIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001707-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: LILIAN FERREIRA ARAUJO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado 

para emendar a petição inicial e demonstrar a existência de interesse 

processual, não trouxe prova do indeferimento do pedido administrativo, 

não sanando o vício apontado pelo juízo. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Apesar de ter sido oportunizada a comprovação da 

negativa administrativa para o restabelecimento de benefício 

previdenciário, o polo ativo não o fez. Ante o exposto, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de 

custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003293-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA NEVES DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR SERPA DE MELLO (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003293-64.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA MARIA NEVES DE MELLO REQUERIDO: MOACIR 

SERPA DE MELLO Vistos, Ana Maria Neves de Mello, Anderson Luiz de 

Mello e Jacqueline Neves de Mello ajuizaram o procedimento em tela para 

partilha dos bens deixados pelo "de cujus" Moacir Serpa de Mello, falecido 

no dia 07/10/2017, divorciado e sem testamento. Se qualificaram como 

filhos e únicos herdeiros. Atribuíram valor ao único bem deixado 

(automóvel ônix – fl. 32) e indicaram a existência de saldo de FGTS a ser 

sacado. Indicaram a existência de dívidas no importe de R$ 12.623,00 

(doze mil e seiscentos e vinte e três reais), decorrentes do funeral e 

débito de IPVA no valor de R$ 591,68 (quinhentos e noventa e um reais). 

Requereram a expedição de ofício para Caixa Econômica Federal para 

apuração do valor do FGTS em nome do falecido e a expedição de alvará 

judicial para o levantamento.Juntaram documentos. Recebida a inicial, este 

juízo deferiu a gratuidade de justiça, nomeou Ana Maria Neves de Mello 

como inventariante, determinou vista dos autos ao Ministério Público e 

ressaltou que o polo ativo deveria comprovar a negativa da CEF em 

informar o saldo de FGTS, viabilizando a atuação judicial. O polo ativo 

reiterou o pedido de expedição de alvará, informou o saldo de FTGS e 

demonstrou a negativa na CEF quando ao levantamento do montante. 

Juntou os documentos de fls. 47/49. Com vista dos autos, o promotor de 

justiça registrou a desnecessidade de sua intervenção. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Atenta ao que foi apresentado, verifico 

que os herdeiros são todos maiores, capazes e os termos da partilha são 

consensuais e isonômicos. Quando ao débito de IPVA do veículo objeto da 

partilha, destaco que nesta modalidade de inventário é dispensada a 

comprovação de inexistência de débitos tributários, conforme expressa 

disposição legal contida no art. 662, do CPC. Eventuais cobranças pelo 

fisco deverão ser efetivas em sede administrativa. As questões relativas 

à alienação fiduciária gravada sobre o veículo não serão abarcadas neste 

demanda em razão de sua natureza e pelo fato de que a credora resolúvel 

não figura como parte ou interessada na relação processual. Assim, não 

vislumbro irregularidades ou empecilhos à homologação do plano de 

partilha apresentado. Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais a partilha oferecida e EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso III, alínea b do Novo Código de Processo Civil. Havendo trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE, LAVRE-SE o formal de partilha consoante 

apresentado na exordial e EXPEÇA-SE alvará de levantamento do saldo de 

FGTS em nome da inventariante, a qual possui poderes para levantamento 

de valores em nome dos demais requerente (procurações de fls. 16/17 e 

21/22). Após, intime-se a fazenda pública estadual. Sem custas. Sem 

honorários por se tratar de feito de jurisdição voluntária. Havendo trânsito 

em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000439-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

REGINALDO SOARES SOUZA (REQUERENTE)

REGIANE SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSO SOARES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000439-97.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: REGINA DA SILVA SOUZA, ROSILDA DA SILVA SOUZA, 

REGINALDO SOARES SOUZA, REGIANE SOARES DE SOUZA 

INVENTARIADO: ILSO SOARES DE SOUZA Vistos, Regina da Silva Souza 

ajuizou o procedimento em tela para inventário dos bens deixados por seu 

pai, Ilso Soares de Souza, falecido em 29.01.2017, sem deixar testamento. 

Elencou os bens deixados e os herdeiros. Requereu sua nomeação como 

inventariante e a expedição de alvará judicial para: 1 - levantamento de 

valores pagos em consórcio de veículo e, 2 - para a retirada de 

documentos dos veículos do acervo hereditário, junto ao Detran. Requereu 

a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo, alegando que não 

conseguiu fazê-lo no momento do protocolo da ação e juntou documentos. 

A magistrada contemporânea ordenou a regularização da representação 

de Rosilda da Silva Souza por meio de procuração pública, por não ser 

alfabetizada e determinou a inclusão dos herdeiros no polo ativo. Após a 

apresentação da procuração pública (fls. 44/45), este juízo recebeu a 

inicial, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do polo 

ativo para manifestar sobre a opção de processamento do inventário pelo 

rito de arrolamento sumário. A parte autora optou pelo rito do arrolamento, 

apresentou o plano de partilha e requereu o “deferimento deste processo 

de inventário”. Juntou documentos (fls. 57/63). É o relato do necessário. 

Decido. Conforme manifestação expressa da inventariante, este feito será 

processado pelo rito do arrolamento sumário (arts. 659 a 663, CPC). Antes 

de verificar a regularidade dos termos de transação apresentados, passo 

a apreciar os pedidos de expedição de alvará judicial. O primeiro visa o 

levantamento de quantias pagas pelo falecido na na cota n.º 

40453/2015/0-4 do Consórcio Nacional Honda. As únicas informações 

sobre tal consórcio estão à fl. 22 e indicam os pagamentos efetuados no 

período de 06/02/2015 a 21/12/2016. Por meio do documento ou da 

narrativa apresentada, não vislumbro causa que justifique a necessidade 

de atuação judicial, especialmente por ausência de provas da negativa da 

administradora do referido consórcio para o levantamento dos valores 

pagos. Mesmo se tratando de feito de jurisdição voluntária, a atuação 

judicial deve estar pautada na existência de necessidade e utilidade, sob 

pena de serem atribuídas aos órgãos da justiça meras funções de 

execução de atos cotidianos. Com a homologação do plano de partilha, 

estes direitos serão transferidos ao patrimônio dos herdeiros, que, como 

titulares, poderão requerer administrativamente a medida que lhes couber. 

Ante o exposto, indefiro o pedido. No que tange ao pedido de expedição 

de alvará para o Detran, a fim de viabilizar a retirada de documentos de 

veículos que compõem o acervo hereditário, entendo que a medida 

pleiteada é desnecessária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FORMAL DE 

PARTILHA. DOCUMENTO SUFICIENTE E ADEQUADO PARA COMPROVAR 

A PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de inventário, 

consumada a partilha, torna-se própria e adequada a expedição do 

correspondente formal de partilha. O formal de partilha é o documento 

suficiente e adequado para comprovar a propriedade em seguida à 

partilha. É esse o documento hábil para se encaminhar junto aos órgãos 

públicos competentes a transferência da propriedade para os herdeiros. 

Ausência de prova da alegada negativa do DETRAN/MG em efetuar a 

transferência do veículo com base no formal de partilha. Procedimento 

previsto no site do DETRAN/MG. Tese do agravante não acolhida, por falta 

de elementos que comprovem seus argumentos. (TJ-MG - AI: 

10024027246966001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 

02/10/0016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/10/2016). Considerando que o formal de partilha dos bens será 

suficiente para permitir a retirada dos documentos almejados, indefiro o 

pedido. Da homologação do plano de partilha. Superadas estas questões, 

passo a apreciar os requisitos que autorizam a homologação da partilha. A 

partir dos autos, verifico que os herdeiros são todos maiores, capazes e 

os termos da partilha são consensuais, bem como que os bens arrolados 

foram avaliados. Destaco que apesar de haver erro material no plano de 

partilha com relação aos valores discriminados por extenso, verifico que o 

que restou apontado em números está correto. Ademais, não vislumbro 

irregularidades ou empecilhos à homologação do plano de partilha 

apresentado. Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a partilha oferecida e EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487 do Código de 

Processo Civil. Havendo trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E LAVRE-SE 

o formal de partilha na forma apresentada às fls. 52/56. Após, INTIME-SE a 

fazenda pública estadual. Sem custas. Sem honorários por se tratar de 

feito de jurisdição voluntária. Havendo trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000025-65.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro 

parcialmente o pedido retro, vez que no despacho anterior foi concedido o 

prazo improrrogável de 30 dias e a parte autora não comprovou a mora do 

devedor. Assim sendo, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 20 vinte 

dias para a autora comprovar a mora do devedor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo com ou sem a emenda, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Alta Floresta, MT, 9 de maio 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001399-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZINHA PIANOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001399-87.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interpostos pelo requerente (ID 12324154), 

contra sentença sob ID 11597748, a fim de que seja reconhecido o 

julgamento totalmente procedente dos pedidos da exordial, bem como que 

o Réu/Embargado seja condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios, conforme art. 85, §3º, inciso I do CPC, e ainda, que a Autora 

não seja condenada de forma recíproca às custas processuais. A 

certidão sob o ID 12544977 atesta acerca da tempestividade dos 

embargos. É o relatório. DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a 

correção de erro material, existentes na decisão judicial (art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC). Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, 

vez que não se fundam nos citados vícios, mas sim, em irresignação da 

parte recorrente à decisão proferida, tendo em vista que o objeto da 

presente ação é o recebimento de valores relativos ao FGTS, nos 

períodos de 02/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013, 02/2014 a 12/2014, 

02/2015 a 12/2015 e 02/2016 a 12/2016, e, a sentença condenou o 

demandado ao pagamento tão somente do período laborado, devidamente 

comprovado nos autos, por meio dos documentos sob os ID’s 4523438, 

4523447, 4523435, 4523439 e 4523433, nos quais não consta a 

comprovação de trabalho no mês 12/2016, sendo a parte autora, por 

tanto, parcialmente sucumbente. Assim, não cabe em sede de embargos 

de declaração, a modificação da decisão que a parte não concorda, 

devendo a matéria desafiada ser objeto de recurso. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos 

declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser 

admitidos para a correção de eventual erro material, consoante 

entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - 

Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da 

irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o 

recurso ordinário em habeas corpus pois, na espécie, à conta de omissão 

no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já 

apreciada. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente 

sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de 

prequestionamento. (Precedentes). Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no 

RHC: 37419 SP 2013/0136728-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

08/06/2015). Os embargos de declaração não se prestam à correção de 

erro de julgamento” (RTJ 158/270). Ante o exposto, por se tratar de 

instrumento inadequado para alterar a decisão proferida, NÃO CONHEÇO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos sob o ID ID 12324154, com 

fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, mantenho a decisão atacada pelos seus próprios 

fundamentos. Outrossim, RECEBO o presente recurso 12621601. Por 

imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15). INTIME-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá argüir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o art. 1.009. Havendo apelação 

adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.010, do 

novo códex adjetivo civil. Após as providências necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

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

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de maio de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE TOLEDO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JEOVA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

JULIANA WICHINHESKI (TESTEMUNHA)

JAIR JOSE GONCALVES (TESTEMUNHA)

ALMIR DALLA COSTA (TESTEMUNHA)

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, acerca da diligência parcial, conforme juntada de Id 

13195219.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 4500-57.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Florinda Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137889 Nr: 1833-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1837 Nr: 5125-72.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dipel Auto Peças Ltda, Mário Nogueira da Silva, 

Vilson Antonio Eidt, Valdir Francisco Eidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1) Certifique secretaria de vara, acerca do “Item 3” de fl. 98, informando 

se houve ou não, a intimação do espólio de Manoel Luiz Matos Rodrigues.

2) Intime-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nos autos, quanto à manifestação de fl.102/102v, bem 

como, quanto ao Auto de Avaliação de fl. 107/107v.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3061 Nr: 4126-90.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luiz de Matos Rodrigues - Espólio, 

Mário Nogueira da Silva, Vilson Antonio Eidt, Valdir Francisco Eidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:5091-B, Anderson Tavares Junior - OAB:23923/O

 Vistos.

Por ora, deixo de analisar o pedido de fl. 150, tendo em vista, a 

manifestação de fl. 154/154v.

Intime-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos, quanto à manifestação de fl. 154/154v.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90265 Nr: 4622-75.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do DNPM - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista as informações contidas no petitório de fl. 33, CONCEDO o 

prazo IMPRORROGÁVEL de 30 dias para que o exequente cumpra a 

determinação de fl. 27.

Transcorrido in albis o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 6985-40.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)DEFIRO o pedido de fl. 131. EXPEÇA-SE mandado de avaliação do bem 

penhorado à fl. 60.

2)Após, INTIME-SE a parte executada da avaliação, conjuntamente com 

seu cônjuge, devendo ser este intimado ainda da penhora, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, do CPC).

3)Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender por direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134683 Nr: 150-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Rodrigues Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Gonçalves Verissimo, Celio Bregalant, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Agnaldo Ferreira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO 

- OAB:84441

 Vistos.

1) Inicialmente, tendo em vista o equívoco na expedição do edital de 

citação de fl. 154, o qual constou como pessoas a serem citadas os 

confinantes e a requerida, declaro a nulidade do aludido edital e, por 

conseguinte, DETERMINO a reexpedição de edital tão somente em relação 

aos eventuais interessados, no prazo determinado no item “5” da decisão 

de fl. 151.

2) Tocante aos confinantes não encontrados (certidão de fl. 159), VILSON 

GONÇALVES VERÍSSIMO e CÉLIO BREGALANT, DETERMINO a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos apontado os atuais endereços destes.

3) Com o aporte do determinado no item “2”, CITEM-SE os confinantes, 

conforme determinado no item “5” da decisão de fl. 151.

4) Tudo cumprido e certificado, façam-se os autos conclusos para o 

saneamento do feito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 1904-66.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 18 de 833



parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101134 Nr: 2783-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto José Cador - 

OAB:MT- 14323

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1757-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Teixeira de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia de Oliveira Celesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

via sistema RENAJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113386 Nr: 1921-05.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayr Donizete Rezende - ME, Ayr Donizete 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que de direito e o prosseguimento processual, tendo em 

vista que a consulta à Receita Federal foi infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 150067 Nr: 931-09.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96489 Nr: 4944-61.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cileide Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl.118v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108331 Nr: 3783-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir de Lima Silva, RdCdS, Andreia da Silva da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O, 

RAFAEL LEITE BARBOSA - OAB:, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl.178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 156772 Nr: 4405-85.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Pasturelli Cintra - 

OAB:20.459/MT, NATALY LOPES ESTEVES - OAB:21912/O, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014, Patrícia Moreira 

Neres - OAB:MT 18.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 
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requerente, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado à fl. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que de direito e o prosseguimento processual, tendo em 

vista que a consulta à Receita Federal foi infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122782 Nr: 1086-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 156772 Nr: 4405-85.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Pasturelli Cintra - 

OAB:20.459/MT, NATALY LOPES ESTEVES - OAB:21912/O, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014, Patrícia Moreira 

Neres - OAB:MT 18.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de interposição de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por 

Alta Floresta Motos Ltda em face de Município de Alta Floresta/MT.

Considerando-se que a execução já está garantida por meio da penhora 

on line realizada (fls. 24 e 32 dos autos sob o ID 126741), a Embargante 

requer a concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos.

Dessa forma, nos termos do artigo 919 §1º do CPC, foi DEFERIDO o 

EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, eis que o Embargante atendeu ao requisito 

legal, pois a execução esta garantida por meio da penhora on line 

realizada no feito executivo, a fim de assegurar o ressarcimento de danos 

que possam ser causados à parte contraria.

 ISTO POSTO, determino a SUSPENSÃO dos autos de Código 126741, até 

o julgamento dos Embargos à Execução opostos.

Determino ainda a vinculação dos valores constritos à conta única.

Intime-se a parte embargada/exequente para impugnar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109244 Nr: 4734-39.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Filho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).ISTO POSTO, ACOLHO a impugnação ao procedimento 

executivo, declarando devido o valor total de R$ 57.069,99 (cinquenta e 

sete mil e sessenta e nove reais com noventa e nove centavos).Em razão 

da sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, CONDENO a 

Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor do 

excesso de execução apresentado, ou seja, sob o valor de R$ 3.642,16 

(três mil, seiscentos e quarenta e dois reais com dezesseis centavos). 

Tendo em vista que a parte Embargada é beneficiaria da Gratuidade de 

Justiça, a execução dos valores ora fixados observará o disposto nos §§ 

3º e 4º do artigo 98 do NCPC.Preclusa esta decisão, expeça-se o 

pertinente Precatório.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 4706-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Furlan Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 

OAB:14.723-E, Andrea Rosan Dias Figueredo Zamar Taques - 

OAB:8.233 - MT., Diego Gomes da Silva Lessi - OAB:15.159/MT, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 4238-83.2008.811.0007
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebouças, Casarin & Cia Ltda, Francisca Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Santos Vieira, Rebouças, Casarin & 

Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão no endereço de fl. 

128v, por intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, 

através do portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a 

guia e o comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 3511-95.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perin & Probst Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de CIENTIFICAR o Procurador 

da parte requerida acerca da sentença de fls. 122, a seguir transcrita: 

Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional, em desfavor de Perin & Probst Ltda-ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 120 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 3418-88.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Alves de Lira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002355-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002355-69.2017.8.11.0007 Vistos. 1 - Consigno que 

a Politec não está realizando perícia grafotécnica, portanto, DEFIRO o 

pedido de perícia realizado pelo requerido sob o Id n. 13339408, devendo 

os honorários serem suportados pela parte que requereu a perícia, nos 

termos do art. 95, do CPC. 2 – Sendo assim, DETERMINO que o banco 

requerido traga aos autos o contrato original carreado no Id n. 11113845, 

no prazo de quinze (15) dias. 3 - NOMEIO perito do Juízo, o Sr. Carlos 

Fernando Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua 

das Seringueiras, n. 2852, Jardim Maringá, SINOP/MT, CEP: 78556-214, tel. 

66 3531 4990, para, independente de compromisso, na forma do artigo 

422 do CPC, realizar a perícia no contrato em questão (Id n. 11113845), 

devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 30 dias. 4 - Com 

a apresentação da proposta, e com a concordância das partes, 

INTIMEM-SE a parte requerida para depositar o valor dos honorários 

periciais, nos termos do artigo 95, § 5º, do CPC, no prazo de quinze (15) 

dias. 5 – Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze (15) 

dias. 6 - Como quesito do Juízo: a assinatura aposta no contrato de Id n. 

11113845, é da parte autora? 7 – Após, INTIME-SE o perito para marcar a 

perícia com antecedência mínima de trinta (30) dias, avisando via telefone 

a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas intimações, 

enviando-lhe, na oportunidade, cópia da inicial e documentos que a 

acompanham, bem como os quesitos do Juízo e das partes. 8 - O Sr. 

Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3º, do Código de 

Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo 20 (vinte) dias 

após o início da perícia. 9 - Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de quinze (15) dias. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002588-66.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MAIARA DA SILVA OLIVEIRA 

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

do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. I – Mérito 

Pretende a requerente receber indenização por danos morais e materiais 

em virtude de violação e furto de um porta joias do interior de sua 

bagagem, por ocasião da viagem empreendida junto a companhia aérea 
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requerida no dia 21/08/2017, saída de Alta Floresta/MT com destino ao Rio 

de Janeiro/MT, voo AD2591. Por seu turno a requerida limitou-se a alegar 

inexistência de ilícito por ela perpetrado. Conforme a expressa disposição 

do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Em análise a prova juntada aos 

autos, verifica-se que a autora se desincumbiu do ônus que lhe recai 

(artigo 373, I, CPC) apresentando comprovante de passagem, fotografia 

da mala (com adesivo de entrega da bagagem indicando inclusive o 

número e data do voo) avariada, bem como registro de ocorrência 

elaborado junto a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro/RJ em 

27/08/2017 (documentos de ID’s nº. 10007023, 10007019, 10007010). 

Embora o réu alegue a inexistência de responsabilidade civil, estão 

presentes no caso concreto os seus requisitos legais: evento, dano, nexo 

causal e deficiente prestação do serviço, demonstrados pelos 

documentos que estão nos autos. Ademais, o réu não foi capaz de 

comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC. Os elementos de prova apresentados 

pela autora confirmam suficientemente a presunção de veracidade da 

ocorrência de violação da bagagem e furto durante a viagem realizada 

pela empresa requerida. A prova da comunicação de ocorrência do furto à 

autoridade policial, apesar do cunho unilateral, goza de verossimilhança, 

porquanto realizado na cidade de destino da autora, em data próxima a da 

viagem. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a adequação das 

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

caput, do diploma legal em alusão. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da ré por eventual dano causado ao consumidor é 

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

dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código: Art. 14 O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

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

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Destarte, o art. 186 do 

Código Civil, prevê: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mais adiante, estatui o art. 

927, caput, do referido diploma legal, in verbis: Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. O extravio de bagagem demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, sendo que a ré estava contratualmente obrigada a 

enviar a bagagem devidamente conservada para o mesmo local do destino 

da parte autora, devendo, assim, responder pelos danos advindos desse 

fato. Nessa senda, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. (...) VIOLAÇÃO DE 

BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS 

INCONTROVERSOS. (...) MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (...) (Recurso Cível Nº 

71007506504, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/03/2018). REPARAÇÃO DE 

DANOS. TRANSPORTE AÉREO. FURTO DE GPS E DANIFICAÇÃO DE 

OBJETO EM BAGAGEM DESPACHADA. INOBSERVÂNCIA DAS 

ORIENTAÇÕES DA ANAC ACERCA DO TRANSPORTE E DECLARAÇÃO DE 

OBJETOS QUE NÃO AFASTA O DEVER DA COMPANHIA DE INDENIZAR O 

AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E QUE INDEPENDEM DA 

PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO, POIS JÁ TRAZEM EM SI ESTIGMA DE 

LESÃO, HAJA VISTA A SUBTRAÇÃO LEVADA A EFEITO. Cumpre as 

Companhias Aéreas o dever de transportar o passageiro e sua bagagem 

de modo incólume ao seu destino. Responsabilidade que se afigura 

objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Violação da bagagem e conseqüente subtração de aparelho de GPS 

transportado na mala do autor e bem assim danificação de objeto adquirido 

no percurso de viagem que caracteriza dano moral tendo em vista a 

evidente frustração do requerente em relação à perda de bem de sua 

propriedade, evidenciado o aborrecimento por que passou o autor. 

Destarte, incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa 

aérea (furto de objetos no interior da mala do autor) e não caracterizadas 

as hipóteses excludentes de responsabilidade, impõe-se a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor. 

Ademais, ainda que não haja o recorrente observado as orientações da 

ANAC no sentido de conservar junto à sua bagagem de mão objetos de 

valor e eletrônicos, bem como à necessidade de declaração destes bens, 

em sendo a bagagem despachada, estas circunstâncias não afastam o 

dever da ré de indenizar. Quantum indenizatório que vai fixado em R$ 

3.000,00 porquanto adequado ao caso concreto e em conformidade com 

os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em situações análogas. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004709333, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

29/07/2014). Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos 

vivenciados pela autora superaram os meros dissabores ou 

aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte, 

que teve sua bagagem violada a parte de seus pertences furtados. Na 

fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, 

atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do 

bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, 

sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. O valor da 

indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

mostra-se proporcional e razoável. A obrigação de indenizar pelos danos 

materiais está devidamente configurada, pois restou provado que a 

bagagem estava sob a responsabilidade da requerida. No caso, o dano 

material refere a um porta joias subtraído, cuja autora afirma conter uma 

aliança e bijuterias folheadas a ouro, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Insta salientar que nesse ponto em específico não restou 

satisfatoriamente comprovado pela autora os bens (e seus valores) que 

supostamente se encontravam na mala extraviada e foram subtraídos. No 

entanto, tenho que não se pode exigir, nem do passageiro, tampouco da 

concessionária de transportes aéreos, que seja feita, a cada viajem e por 

cada pessoa, uma descrição minuciosa e a respectiva avaliação dos bens 

que estão no interior das malas. Sendo assim, não se pode acolher, por 

total ausência de provas dos bens que lá estavam. Entendo que, trata-se 

de simples asserção pela autora, concernente a fato que não lhe é 

possível a prova, pois, ordinariamente, no mundo da vida, não se mune a 

pessoa de fatos simples e naturais do cotidiano, como é o caso de 

carregar objetos de valores em sua mala de viagem, principalmente, nos 

caso das mulheres que são mais exageradas. Por outro lado, não 

corresponde, a título de equidade, presumir que toda asserção de fato 

cotidiano natural desacompanhada de prova é inexistente para o mundo 

jurídico, devendo ser aplicada a teoria da modulação das provas, de modo 

que defiro o ressarcimento, a título de juízo de equidade, de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC para: a) 

condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação; b) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da sentença, em 

atenção ao disposto na Súmula 362 do STJ. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Cer t i f i co  que as contestações apresentadas nos ID 

12033457/12033472/11560977/11560993,  fo ram in te rpos tas 

tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora, 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000124-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HILDA MARIA ANTONOWISKI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente 

Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito a parte autora afirma ter sido 

inscrita em órgão de proteção ao crédito por débito referente a plano de 

telefonia cancelado na data de 10/12/2015, uma vez que a requerente foi 

até a representante local da requerida e solicitou o cancelamento do plano, 

e recebeu protocolo de cancelamento n.º 2015514368917. Por outro lado, 

a empresa de telefonia não acostou aos autos documentos 

comprobatórios ou faturas demonstrativas da utilização dos serviços 

equivalente ao valor da fatura questionada, R$ 307,95 (trezentos e sete 

reais e noventa e cinco centavos), com data de vencimento em 

17.05.2016. Em sua defesa a requerida alegou: “As linhas 66 999627139/ 

66 997213735 POR DÉBITOS EM ABERTO. Em que pese haver o 

cancelamento resta débitos em aberto referente a faturas anteriores ao 

cancelamento, ou seja, 06/201 6 e 08/2016”. Ademais, a inscrição do 

débito ocorreu em 26.09.2016, e é afirmado na defesa que são referentes 

aos inadimplementos de junho/2016 e agosto/2016. Ocorre que o débito 

inscrito informa vencimento em 17.05.2016. Conclui-se que são totalmente 

contraditórias as alegações postas na contestação em comparação ao 

documento de inscrição no órgão protetor ao crédito. Verifica-se que a 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, já que demonstrou o cancelamento em dezembro de 

2015 por meio do protocolo 2015514368917 e ainda anexou fatura emitida 

pela ré no ID n.º 11417561, a qual demonstra o valor de R$ 83,99 (oitenta 

e três reais e noventa e nove centavos). Por outro lado, a requerida 

deveria demonstrar a legalidade do débito, mas não se desincumbiu do 

seu ônus processual, art. 373, inciso II do NCPC. Assim a inscrição do 

nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem comprovação 

de débito é indevida. Essa prática da requerida configurou-se como ilícita 

passível de reparação por dano moral, por sujeitar o consumidor (no caso 

a autora), a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e 

humilhações de ser tratada como inadimplente e refratária ao cumprimento 

das obrigações que lhe estão destinadas. Friso não se exigir 

demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a inscrição 

indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se como dano in 

re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do País, inclusive, 

do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE 

PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. 

DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO. - Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data 

Decisão: 16.11.1999; Quarta Turma). Na espécie, o dano moral prescinde 

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

do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re 

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

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

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

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 

307,95 (trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao 

contrato n.º 0249447192; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia 

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

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

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

(Súmula 54 do STJ). Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição, referente ao contrato de n.º 

0249447192, no valor de R$ 307,95 (trezentos e sete reais e noventa e 

cinco centavos). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as formalidades legais 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010267-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Tendo em vista que 

após os pedidos de ressarcimento e habilitação dos herdeiros foi 

proferida sentença de procedência, a qual foi mantida em grau recursal, 

intime-se a advogada da parte autora para formalizar o pedido de 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 534 e seguintes do 

CPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011177-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011177-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BMG EXECUTADO: 

GERSON ALVES DA ROCHA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 
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embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

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

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164142 Nr: 1110-06.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Lucas Becker Rosa - 

OAB:24320/O

 “VISTOS ETC. Considerando a ausência de intimação das vítimas, 

conforme se denota das fls. 99, entendo que a redesignação desta 

audiência é medida que se impõe, ante a manifestação do parquet. Assim, 

REDESIGNO audiência para o dia 11 de junho de 2018, às 14:00 horas. 

Vistas ao Ministério Público para apresentar os endereços atualizados das 

demais testemunhas. Após, INTIMEM-SE, requisitando, se necessário. 

REQUISITE-SE o réu. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164524 Nr: 1285-97.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Willian Ariati de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

 Processo n.º 1285-97.2018.811.0007

Código 164524

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando o pedido ofertado pela defesa do réu, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de julho de 2018, às 14:00 

horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, requisitando-as, se 

necessário.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Pública e Defesa.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de junho de 2018.

 ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166554 Nr: 2295-79.2018.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 "(...)RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o denunciado.6.Desde já, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 

2018, às 14:00 horas, quando será interrogado o denunciado e ouvidas as 

testemunhas de acusação e defesa, se por ventura houver, nos termos 

do art. 56 e 57, da Lei nº. 11.343/2006.7.CITE-SE o denunciado do 

recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público.8.INTIMEM-SE 

as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência designada, 

requisitando-as se necessário.9.EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o 

réu.10.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 05 de junho de 2018. Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO OAB - MT17443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001469-36.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROSA MARIA DE CASTRO RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Analisando os autos, verifico a possibilidade de 

composição amigável no presente feito. Assim, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Assim, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 12 de julho de 2018, às 13h40min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC). Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a parte 

requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. Os mandados 

direcionados ao Requerente deverão conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos mandados destinados ao 

Requerente e ao Requerido que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa.destinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação. Passo a 

análise do pleito de inversão do ônus da prova. A doutrina mais abalizada 

entende que a inversão do ônus da prova só pode ocorrer em duas 

situações: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando for 

verossímil a alegação do consumidor (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. Pág. 733). A hipossuficiência a que se refere o art. 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, vincula-se, 

fundamentalmente, a dificuldade técnica do consumidor em provar os 

fatos constitutivos de seu direito. Configura-se quando estão presentes 

complexas questões de ordem técnica de conhecimento restrito do 

fornecedor que podem inviabilizar a pretensão do autor. Não é a hipótese 

dos autos, posto que o simples fato da autora ser consumidora não implica 

reconhecer sua hipossuficiência para comprovação dos fatos 

constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 333 do Código de 

Processo Civil. Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, a 

inversão do ônus da prova, em casos análogos, é admissível apenas no 

tocante a documentos que estejam em poder da parte contrária, sem 

acesso pela parte autora. Desta feita, determino a inversão do ônus da 

prova apenas no tocante a documentos que estejam em poder da 
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requerida, sem acesso à autora. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 18 de maio 

de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO OAB - MT17443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001447-75.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROSA MARIA DE CASTRO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que na Exordial, além dos pedidos de mérito, a Requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil, a inversão do ônus da prova assume inovadora roupagem, 

eis que detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem clarificar a 

alteração sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os §§1º e 2º 

do referido dispositivo normativo adiante: §1º. Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º. A decisão prevista no §1º 

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do 

encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Noutros 

termos, verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na 

produção de prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser 

redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à 

parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se desincumbir. 

Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus 

excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer 

uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 do CPC, bem se aplica 

ao caso “sub judice”, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso 

que a parte Requerente traga aos autos documentos que estejam em 

posse do Requerido, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais 

sejam os protocolos de atendimento e outros documentos hábeis a 

comprovar a questão nos autos discutida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos 

documentos que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de 

consumo ora discutida. Outrossim, a presente demanda tramitará sob a 

égide do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Outrossim, nos 

termos do art. 334 do NCPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

04 de julho de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se o Requerido e 

intime-se a Requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados destinados à 

Requerente e ao Requeridodestinados aos Requeridos e r da causa.es 

entos para com o Procedimento Comum que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para 

contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na 

inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001442-53.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LOUZAMIRA GONCALVES DOS REIS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem 

como DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Não existem, 

por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação. Assim sendo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de julho de 2018, às 13h30min, devendo a parte 

apresentar e qualificar as testemunhas por ele arroladas, conforme 

determina o artigo 450 NCPC, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do 

art. 357 do NCPC). No ponto, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS de Alta Floresta/MT, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos, bem como cópia integral do 

processo administrativo cujo número deverá constar no ofício. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105645 Nr: 889-96.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

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

Ltda., Madeseik Laminados da Amazônia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e determino a reversão 

da posse e da propriedade do imóvel doado ao autor Município de Alta 

Floresta.Em consequência, determino a BAIXA definitiva de eventuais 

constrições sob o imóvel, decorrentes de débitos constituídos por seus 

anteriores proprietários (in casu, as requeridas), bem como CONFIRMO a 

medida liminar de fls. 51/54.Tendo em vista que já houve a reintegração de 

posse em favor do autor Município de Alta Floresta, bem como a 

expedição de ofício ao Cartório do RGI, para fins de cancelamento da 

averbação da doação em favor da Madeseik Laminados da Amazônia Ltda 

e da compra e venda em favor da requerida Kaplac Exportação & 

Importação de Madeiras Ltda, constantes na matricula n. 17.185, determino 

a expedição de ofício ao Cartório do RGI somente para fins de ciência 

quanto à CONFIRMAÇÃO da medida liminar.Condeno as Requeridas ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se.Certificado o trânsito 

em julgado, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as devidas baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98175 Nr: 6740-87.2011.811.0007
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Alves Salles dos 

Santos - OAB:23084-O/MT

 Vistos.

1) Expeça-se alvará em favor da procuradora do município de Alta 

Floresta/MT, no valor de R$ 282,12, observando os dados da conta 

bancária de fl.77.

2) Expeça-se alvará no importe de R$ 271,64 em favor da parte 

executada, cujos dados bancários estão indicados à fl.85.

3) Diante das alegações da parte executada, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais, que deverão ser recolhidas em 02 (duas) parcelas 

mensais e sucessivas, devidamente comprovadas nos autos, devendo-se 

efetuada a primeira no prazo de 05 (cinco) dias após a intimação do 

causídico da presente decisão, nos termos do art. 468, § 6º e 7º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

 4) COMUNIQUE-SE a Secretaria de Vara, na forma apontada no Ofício 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, o Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do 

deferimento de parcelamento das custas nas ações em questão.

5) No mais, cumpra-se cf. sentença de fl.81.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111122 Nr: 6734-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues da Silva, João Vitor de 

Oliveira, Antonio José Bispo, José Benjamin da Silva, Maria Augusta de 

Oliveira, Maria de Jesus Soares Lima Bispo, Luiz Maslawski, João Batista 

da Fonseca, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, Vivaldo José dos 

Santos, Zenaldo José dos Santos, Helena Benedita da Silva, Neide Lopes 

dos Reis dos Santos, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, Maria 

do Socorro da Fonseca, Ari Tenutti, Ines Carine Tenutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:22819/PR, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO a pedido de suspensão do feito de fl.103, haja vista que a 

suspensão depende de comprovação do óbito através de sua certidão 

haja vista ainda não apresentada nos autos, após determinação de fl.102.

 INTIME-SE o exequente para apresentar certidão de óbito, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que lhe for de direito. Conclusos

 Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 155594 Nr: 3830-77.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeirton dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar a “recusa 

de recebimento do requerimento ou a negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada”, sob pena de ter 

o processo JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112789 Nr: 1378-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Romeu Sabioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Intimação do procurador da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais (conforme 

Sentença de fls. 109/113) por meio de guia(s) própria(s) que poderá ser 

emitida no site: www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - Primeira 

Instância, clicando no ícone (distribuição/mediação), devendo ainda 

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT para 

fins de protesto. Nos casos em que o débito referente a custas pendentes 

ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada 

nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa atualizado: R$ 10.720,40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130438 Nr: 5377-26.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Jose Soares, Maria José Soares Savariz

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 73/74, assim, proceda-se a habilitação dos 

herdeiros no polo passivo da presente demanda, observado o art. 687, do 

CPC.

Cite a parte executada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo constar do mandado as advertências legais, nos termos 

dos artigos 334 e 344, ambos do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se o autor para impugnar a contestação, 

em 10 (dez) dias.

 Outrossim, defiro o pedido de dilação de prazo para 90 (noventa) dias 

para que o Exequente possa trazer aos autos os bens que foram 

transmitidos aos herdeiros do Executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127735 Nr: 3935-25.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, GVA 

Incorporações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Beatriz Alves de 

Freitas, JOSÉ LOPES DE SÁ, Maria Lucia de Sá, Paulo Lopes Pineda 

Batista, Isau Maciel Vadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/ 20.996, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do 

autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel urbano 

com área de 45.500,00 m², identificado pelo lote urbano número 03, quadra 

número E09, loteamento denominado Carlinda Empresarial 4, objeto da 
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matrícula número 24.906, livro 2DS do CRI de Alta Floresta/MT, julgo extinto 

o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162757 Nr: 435-43.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SIDNEI PEREIRA DOS 

SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o executado que confessa a dívida em execução, bem como 

informou que efetuou o parcelamento junto à Secretaria de Estado de 

Fazenda-Governo do Estado de Mato Grosso.

À fl. 21 a Embargada pugnou pela extinção da presente ação em face de 

ausência das condições da ação.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifica-se que a Embargante confessa a existência da dívida em 

execução, bem como pugna no mérito, tão somente, pela determinação de 

suspensão da ação de execução, tendo em vista ter efetuado o 

parcelamento junto à Secretaria de Estado de Fazenda-Governo do Estado 

de Mato Grosso, fato este (suspensão da execução) já proferido nos 

autos em apenso.

 Nesse sentido, verifico não tratar-se de matéria de embargos à 

execução, vez que deveria a Embargante somente informar, em simples 

petição, a realização de parcelamento da dívida, o que não fez, além 

disso, a Embargante sequer contesta a existência da dívida, tampouco 

questiona a legalidade dos valores cobrados, tornando os presentes 

embargos imprestáveis.

Ante o exposto, diante da ausência de sustentação de mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20%, sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença ao 

processo executivo, em seguida, arquivem-se os autos com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95872 Nr: 4258-69.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G do Vale ME, Daniele Guedes do Vale, José 

Guedes do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de D. G. do Vale Me, Daniele 

Guedes do Vale e José Guedes do Vale.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.156/157), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, procedi o desbloqueio dos veículos encontrados via 

sistema Renajud, conforme comprovante em anexo.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls.156/157), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

Ainda, a parte executada arcará com os honorários advocatícios, no 

importe de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), à vista mediante 

depósito judicial, em conformidade com o acordo celebrado. Sendo assim, 

o valor mencionado deve ser depositado em favor do antigo patrono da 

causa (Renato F. D. Nery – OAB/MT 6.193), no patamar de 60%, visto que 

patrocinou praticamente toda a causa, só não participando do acordo 

entabulado entre as partes, já o Advogado signatário, sócio do escritório 

Ernesto Borges Advogados, deve ficar com 40% do valor dos honorários 

advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128357 Nr: 4258-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Manoel Bandeira, Rubens Prado, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rolff 

Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do 

autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, a área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 

09, quadra n. R23, loteamento Residencial Carlinda I, objeto da matrícula n. 

1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12314 Nr: 965-43.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdO, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas 

processuais. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento dos 

honorár ios  advocat íc ios ,  po is  não houve t r iangu laçã o 

processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 3967-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Paggi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415

 Assim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Francisco Luiz da Costa (CPF: 822.577.871-53), nos termos 

do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado às fls. 130 

(R$91.826,26).Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte 

e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados. Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência de bens móveis e imóveis registrados em nome da parte 

executada.Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se 

o exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 05 (cinco) dias.Em continuidade, DEFIRO a expedição Ofício ao 

INDEA, unidade de Alta Floresta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 4542-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 80, bem como para indicar o atual endereço do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 1747-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loide Paiva Suassuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

160/161, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 5900-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francieli C Bortolotto Martinazzo-ME, Francieli 

C Bortolotto Martinazzo, Marcelo Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Diogo de Sousa 

Rodrigues - OAB:35786/DF

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 151, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

de honorários para manifestação acerca do decurso do prazo de 

suspensão dos autos, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 3804-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de 

fl. 221, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102480 Nr: 3887-71.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes de Sousa

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do decurso do prazo de 

suspensão, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 2308-54.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Garcia Ltda - ME, Célio de Castro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 28 de 833



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do decurso do prazo de 

suspensão, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 5145-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cabral da Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o endereço indicado nos autos como sendo na Rod. MT-208, KM 150, 

Bairro Zona Rural, Alta Floresta, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de citação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104153 Nr: 5917-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiterio Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o endereço indicado nos autos como sendo Av. Perimetral Rogério Silva, 

s/nº, Alta Floresta, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

requerido.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34528 Nr: 15-92.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lizete Reffatti Zinelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da expedição 

do Alvará nº 155119-1, para pagamento/liberação do valor a título de 

honorários sucumbenciais, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141935 Nr: 4019-89.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALVES DA SILVA., Ailton Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para informar nos autos em qual endereço requer seja 

cumprido o mandado/Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, visto 

que os endereços constantes nos autos já foram diligenciados sem 

sucesso.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143375 Nr: 4814-95.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Ferreira de Jesus

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

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca de eventual interesse no 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 1947-37.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documento de fls. 121/122, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 3937-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBH, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLH

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Nidian Santos da Silva 

Martins dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, tomando as 

providências necessárias com a juntada dos documentos imprescindíveis 
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ao regular prosseguimento da ação de Inventário, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128712 Nr: 4446-23.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vale Azul Terraplanagem EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minamazonica Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66556 Nr: 6108-32.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonha Batista Ponte, Nilson José de Matos, Jussara 

Coelho de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joéverton Silva de Jesus - 

OAB:9946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 525/528, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 105/20 18O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a eficiência e agilidade dos serviços forenses da Comarca;RESOLVE:Art. 

1º - LOTAR o servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES ROMÃO, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário - PTJ, na Central de Administração 

desta Comarca, com efeitos a partir de 30.5.2018.Art. 2º - DESIGNAR o 

servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES ROMÃO, Matrícula nº 12241, 

Analista Judiciário - PTJ, para exercer suas funções na Central de 

Autuação desta Comarca, com efeitos a partir de 30.5.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de junho de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 105/20 18

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES ROMÃO, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário - PTJ, na Central de Administração 

desta Comarca, com efeitos a partir de 30.5.2018.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES 

ROMÃO, Matrícula nº 12241, Analista Judiciário - PTJ, para exercer suas 

funções na Central de Autuação desta Comarca, com efeitos a partir de 

30.5.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 5 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Despacho

 Autos de Pedido de Providências - Código - 176919

 INTIMANDOS: GERALDO DO VALE ARAÚJO, ANA MARIA SILVA, LUIZ 

ANTONIO DE CARVALHO SOARES, SHIRLEY CRISTINA MENDES DE 

CARVALHO, LANGLEBERTO PINHEIRO SOARES, TEREZINHA MARIA 

SANTOS SOARES E WAGNER ARISTIDES MACIEL acerca de todo o teor 

da r. decisão proferida.

1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que encaminha a matrícula 

nº 40.169 para análise e devidas providências.

2. Informa que o protocolo nº 82.844, constante do R-01 da matrícula nº 

40.169, e utilizado para individualização do título de compra e venda, não é 

o que consta no livro 01 de protocolo da serventia.

3. Afirma o oficial registrador que as assinaturas que compõem a matrícula 

nº 40.169 aparentam irregularidades na forma do documento, 

demonstradas também nas assinaturas dos oficiais de registro.

 4. Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/20.

5. Após solicitação, foram juntados diversos documentos de fls. 27/31, fls. 

36/42 e fls. 53/55.

6. Às fls. 46/49 e 52, verifica-se que todos os proprietários atuais e 

primitivos, bem como eventuais sucessores foram intimados a se 

manifestar nos autos, tendo transcorrido o prazo sem qualquer 

manifestação.

 7. Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público às fl. 

56/57, pugnou pelo bloqueio da matrícula nº 40.169, nos moldes do art. 

214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, restando aos interessados que busquem 

pela via judicial adequada, a comprovação de eventual direito.

 8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

9. É O REATÓRIO. DECIDO.

10. Matrícula nº. 40.169 (fls. 06)

11. A matrícula nº. 40.169 refere-se à uma gleba de terras localizada 

neste Munícipio de Barra do Garças, com área de 250,00ha, de 

propriedade primitiva de GERALDO DO VALE ARAÚJO, LUIZ ANTONIO DE 

CARVALHO SOARES E LANGLEBERTO PINHEIROS SOARES. Foi aberta 

em 08 de setembro de 1993, e informa ser originária da matrícula nº 8.295.

12. No seu R.01 -Protocolo 82.844, consta a venda da totalidade do imóvel, 

por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1º Serviço 

Registral e Notarial de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro nº 018, fls. 038, 

em que figuram como outorgantes vendedores GERALDO DO VALE 

ARAÚJO, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO SOARES E LANGLEBERTO 

PINHEIROS SOARES, e como comprador WAGNER ARISTIDES MACIEL.
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 13. Matrícula nº. 8.295 (fl. 07/08)

14. A matrícula nº 8.295 refere-se a uma gleba de terras com área de 

8.393ha, e 4.855m², localizada no munícipio de Barra do Garças, de 

propriedade primitiva de JOSÉ CHICHI DE OLIVEIRA. Consta ter origem na 

transcrição nº 11.790. Até a data de seu encerramento e transferência 

para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (29/05/2013), não consta 

averbação de venda para a matrícula nº 40.169.

15. No R.01 da matrícula nº 8.295, consta a venda da totalidade do imóvel 

a GERALDO DO VALE ARAÚJO, LUIZ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES 

E LANGLEBERTO PINHEIRO SOARES.

 16. Na averbação AV-02 consta enunciativa do Inquérito Policial nº 

076/2012 da Delegacia Regional de Porto Alegre do Norte/MT, o qual apura 

possíveis irregularidades envolvendo o Cartório de Imóveis de Bom Jardim 

de Goiás e suposta venda do imóvel objeto da matrícula.

 17. Consta ainda a averbação AV-03 para constar que a totalidade do 

imóvel desta matrícula foi transferido para a Comarca de Porto Alegre do 

Norte sob nº 3.185 de ordem do livro 02.

 18. Transcrição nº 11.790 (fls. 09/10)

19. A transcrição nº 11.790 refere-se a uma gleba de terras com área de 

8.393ha, e 4.855m², localizada no munícipio de Barra do Garças, de 

propriedade primitiva de JOSÉ CHICHI DE OLIVEIRA. Consta ter origem na 

transcrição nº 8.206. Na transcrição nº 11.790 está averbada a venda de 

sua totalidade para a matrícula nº 8.295.

20. Transcrição nº 8.206 (fls. 11/12)

21. A transcrição nº 8.206 refere-se à um imóvel rural com área de 

8.393ha, e 4.855m², localizada no munícipio de Barra do Garças, de 

propriedade primitiva de JOSÉ ALVES PIMENTA. Consta a venda de área 

para a transcrição nº 11.790. Tem origem na transcrição nº 4.929.

22. Transcrição nº 4.929 (fls. 13/14)

23. A Transcrição nº 4.929 refere-se ao registro de Título Definitivo de 

Propriedade expedido em 06/09/1960, em favor de PAULO A. RESENDE. 

Consta averbação de venda de toda a área para JOSÉ ALVES PIMENTA, 

transcrição nº 8.206.

24. Da análise da cadeia dominial da matrícula nº 40.169, verifica-se a 

existência de algumas irregularidades que pode eventualmente culminar 

em retificação, nulidade ou cancelamento de registro público.

25. Consta no R-01-protocolo 82.844 da referida matrícula, que a mesma 

foi aberta em decorrência de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada 

no Cartório de Bom Jardim de Goiás/GO, no livro 018, às fls. 038, em 05 de 

junho de 1994. Ocorre que no livro de protocolos da serventia o protocolo 

nº 82.844 faz referência à um mandado de arresto e tem como objeto a 

matrícula nº 38.249.

26. Ademais, consta à fl. 37 dos autos informação prestada pelo Oficial do 

Cartório de Registro de Imóveis de Bom Jardim de Goiás/GO, de que nas 

fls. 038 do livro 018, consta uma Escritura Pública de Compra e Venda em 

que JACOB NASSER e sua mulher MARIA DA GLÓRIA NASSER vendem 

três partes de terras na Fazenda Campo Formoso à LAZARO SEVERINO 

DE FREITAS, ODELIO SEVERINO DE FREITAS, ANTÔNIO SEVERINO DE 

FREITAS, VITAL SEVERINO DE FREITAS, JOSÉ SEVERINO DE FREITAS, 

JOSÉ ALVES MACHADO E CRISPIM MARTINS DE FREITAS.

 27. Portanto, pode-se concluir que a suposta Escritura Pública registrada 

no R-01 da matrícula nº 40.169, sob o protocolo nº 82.844, é inexistente.

28. Além de todas essas irregularidades na matrícula nº 40.169, o oficial 

registrador do Cartório do 1º Ofício de Barra de Garças informou que o 

formulário da ficha da matrícula não condiz com o padrão utilizado pela 

serventia, demonstrando que aparentemente é um documento adulterado.

29. As irregularidades constatadas no neste Pedido de Providências 

podem levar ao cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém 

não compete à direção do Foro fazê-lo.

 30. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo 

aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de 

seus interesses.

31. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.

32. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

33. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

34. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

35. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 36. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

37. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 38. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

39. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

40. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 41. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, uma 

matrícula que foi aberta sem a existência título hábil para tal.

42. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

43. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade, Unitariedade Matricial, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da 

Matrícula nº. 40.169, com área de 250,00ha, o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor 

Registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente.

44. EXPEÇA-SE, MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças, com cópia desta decisão para cumprimento.

45. PUBLIQUE-SE esta decisão no DJE.

46. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

47. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

 Autos de Pedido de Providências - Código n.º 205437

 INTIMANDOS: ANTONIO CARANDINA, ARMANDO DE SOUZA, RAIMUNDA 

DA SILVA SOUZA, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA PERILLO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, CENTRO ESPÍRITA SEARA ANDRÉ 

LUIZ E JOSÉ LUIZ RODRIGUES, acerca do inteiro teor da r. decisão 

proferida.

 1. Trata-se de Pedido de Providências encaminhado pelo Oficial 

Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, visando 

averiguar possíveis irregularidades referente a Matricula n° 47.962, 
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noticiando a existência de dois imóveis que possuem o mesmo número em 

áreas distintas.

2. O primeiro imóvel, de matrícula nº 47.962 com área de 1.776,00ha e 

1.047m², denominado Fazenda Boa Vista, está situado neste Município, 

com matrícula aberta em 31 de Dezembro de 2003, sendo proveniente da 

transcrição n° 14.285, constatando-se como proprietário primitivo JOSÉ 

AUGUSTO FERREIRA PERILLO.

3. O segundo imóvel de matrícula nº 47.962, com área de 200,00m², 

refere-se a um lote de terras, localizado no bairro denominado Jardim Ouro 

Fino II, situado na zona urbana desta cidade e município, com matrícula 

aberta em 21 de Julho de 2003, originária da matrícula nº 47.889, tendo 

como proprietário primitivo PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

GARÇAS.

4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 05/23v).

5. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 27/28) pelo bloqueio da 

matrícula n° 47.962 (fl. 05), referente ao imóvel com área de 1.776,00ha e 

1047,00m².

6. Os proprietários atuais e primitivos foram intimados para, querendo, se 

manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação.

 7. Foi solicitado à Prefeitura Municipal de Barra do Garças cópia do Título 

Definitivo de Propriedade nº 6.635, a que se refere ao R-01 da Matrícula nº 

47.962, com área de 200m², e acostado a estes autos às fls.40/41.

8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

9. É O REATÓRIO. DECIDO.

10. Assim, é necessário que se faça a análise de toda cadeia dominial das 

matrículas individualmente, por conter supostas irregularidades, em razão 

dos indícios relatados pelo Sr. Registrador, e ainda a detecção da 

existência da duplicidade numérica denunciada neste feito.

 11. Matrícula nº 47.962 (área de 1.776,00ha e 1047,00m²)

12. A matrícula nº 47.962 (fl. 05), refere-se a um imóvel rural com área de 

1.776,00ha e 1.047,00m², localizado no município de Barra do Garças-MT, 

denominada "Fazenda Boa Vista", aberta em 31 de dezembro de 2003, de 

propriedade primitiva de ANTONIO CARANDINA. Consta ter origem registral 

na transcrição n° 14.285.

 13. Analisando a transcrição nº 14.285, às fls. 06/07, não consta 

averbação de transferência de área e abertura da matrícula nº 47.962, 

com área de 1.776,00ha e 1047,00m².

14. Portanto, a cadeia dominial desta matrícula se encontra formalmente 

irregular.

 15. Matrícula n° 47.962 (com área de 200,00m²)

16. A matrícula 47.962 (fl. 08), refere-se a um imóvel com área de 

200,00m², localizado na zona urbana desta cidade Barra do Garças-MT, 

aberta em 21 de julho de 2003, de propriedade primitiva da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS. Consta ser originária da matrícula nº 

47.889, na qual está averbada a venda e abertura da matrícula nº 47.962, 

com área de 200m², conforme fl. 10vº.

 17. Matrícula n° 47.889 (fls. 09/14)

18. A matrícula 47.889 refere-se a um imóvel com área de 11ha e 6.064m², 

desmembrado de uma área maior, localizado no município de Barra do 

Garças-MT, de propriedade primitiva de PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARRA DO GARÇAS, aberta em 17 de junho de 2003, e em seguida foi 

transformado no loteamento denominado "Jardim Ouro Fino II", conforme 

R-01. Consta ser originária da matrícula nº 13.360.

19. Assim, denota-se que a cadeia dominial da matrícula nº 47.962, com 

área de 200m², se encontra formalmente regular.

20. Quanto à matrícula nº 47.962, com área de 1.776,00ha e 1.047,00m², 

constata-se que em seu registro R-01 e protocolo 108.557, consta a 

venda da totalidade do imóvel ao SR. ARMANDO DE SOUZA. Ocorre que 

no livro de protocolos da serventia este protocolo se encontra totalmente 

em branco, não existindo nome, título, e ou matrícula a que se refere, 

conforme fl. 15.

 21. No R-02 e protocolo 108.558, consta que por meio de um Contrato 

Particular de Compromisso de Compra e Venda, o imóvel passou a 

pertencer à JOSE AUGUSTO FERREIRA PERILLO. Acontece que no livro 

de protocolos da serventia, neste protocolo consta como apresentante de 

um Título de Compra e Venda a pessoa de CINTYA LETÍCIA MANTOVAN 

AREAS E OUTROS, e refere-se ao registro R-07, de matrícula distinta da 

analisada.

 22. Assim, é certo que os registros lavrados nos R-01 e R-02 da matrícula 

nº 47.962, com área de 1.776,00ha e 1047,00m², são irregulares, uma vez 

que não conferem com as anotações constantes do livro de protocolos da 

serventia.

23. Ademais, na transcrição nº 14.285, que consta como sendo 

supostamente de onde se originou esta matrícula, não possui averbação 

de transferência de área e abertura de qualquer matrícula conforme fls. 

06/07.

24. Lado outro, segundo o relato do Oficial Registrador de Imóveis desta 

Comarca de Barra do Garças, destaca-se ainda, a constatação de 

divergência das assinaturas dos oficiais de registro, das configurações e 

das fontes utilizadas na composição da matrícula nº 47.962, com área de 

1.776,00ha e 1047,00m² (fls. 05/06), quando confrontadas com as outras 

realizadas naquela serventia.

 25. No que concerne à matrícula nº 47.962, com área de 200,00m², 

constata-se que realmente é originária da matrícula nº 47.889, conforme 

está demonstrado à fl. 10vº, e ainda em razão da análise dos documentos 

encaminhados pelo Cartório do 1° Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT (fls. 8/22), e pela Prefeitura Municipal De Barra Do Garças (fls. 

41/42), que comprovam e confirmam a sua regularidade.

26. Dessa maneira, é certo que as irregularidades existentes na matrícula 

nº 47.962, em duplicidade, uma com área de 1.776,00ha e 1.047,00m², 

inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente culminar em 

retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim.

 27. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo 

aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de 

seus interesses.

 28. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

29. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 30. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrado a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

31. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

32. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 33. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

34. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 35. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

36. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, uma 
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duplicidade de matrículas, ou seja, duas matrículas com o mesmo número e 

protegendo áreas distintas, e ainda a constatação de que uma desta se 

encontra formalmente irregular.

37. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta 

uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a 

um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação 

fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula.

 38. Analisando a matrícula nº 47.962, com área de 200,00m², e 

considerada regular, denota-se que foi aberta e registrada anteriormente a 

matrícula nº 47.962 com área de 1.776,00ha e 1047,00m², datadas, 

respectivamente em 21 de julho de 2003 e 31 de dezembro de 2003, e pela 

orientação do Princípio da Prioridade, prevalece sobre duplicidade de 

matrícula a mais antiga.

39. Com efeito, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória de bloqueio da matrícula, até que as irregularidades possam 

ser sanadas na esfera judicial.

 40. DISPOSITIVO

41. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado.

42. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade, Unitariedade Matricial e 

Continuidade dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da 

Matrícula nº 47.962, com área de 1.776,00ha e 1.047,00m², o que faço a 

fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, 

cientificando o senhor Registrador que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo com autorização judicial.

43. EXPEÇA-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula nº 

47.962, na forma determinada.

44. INTIMEM-SE, PUBLICANDO esta decisão no DJE.

45. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Autos de pedido de Providências Código n.º 176564

 INTIMANDOS: BENEDITO CALISTO, HERMINIA AMBROSIO CALISTO, 

CARMEM LUCIA DO PRADO, JOÃO DE SOUZA FERRO, CELIO DE SOUSA 

FERRO, MARIA ENEIDA SANTOS FERRO, CESAR DE SOUSA FERRO, 

IVANI PIRES A FERRO, EVANIR NUNES, FRANCISCO KISHIRO SAKAGUTI, 

PAUILO PENHA FILHO, BUNGUE ALIMENTOS S/A, JOÃO BRAMBILA E 

FRANKLIN NOGUEIRA GOMES, acerca do inteiro teor da r. decisão 

proferida.

 1. Trata-se de Pedido de Providências proposto pelo Registrador do 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca, que encaminhou para análise a 

Matrículas nº 32.207, com área de 2.016ha.

2. Relata o Sr. Registrador que a segunda ficha que compõe a matrícula 

32.207-A contém algumas rasuras.

 3. Informa o oficial registrador, que o protocolo nº 108.567 utilizado para a 

individualização do título de compra e venda apresentado conforme R-05, 

não é o que consta no livro 01 de protocolo da serventia.

 4. Relata ainda que a Escritura Pública lavrada nas notas do Cartório do 

1º Ofício e Anexos de Baliza-GO, no livro nº 42, às fls. 177/178, consta 

partes e imóvel distintos, em contrariedade com o descrito no registro 

R-05.

5. Após solicitação foram juntados diversos documentos.

 6. Instado a manifestar-se, às fls. 141/412 o Ministério Público pugnou 

pelo bloqueio da matrícula nº 32.207, nos moldes do artigo 214§3º da Lei 

nº 6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada a comprovação da propriedade do imóvel questionado ou 

regularização de sua documentação.

 7. Os proprietários atuais e primitivos foram intimados a se manifestarem 

deixando transcorrer o prazo em albis, conforme fls. 143/148.

8. Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 9. O presente Pedido de Providências foi instaurado visando apurar 

irregularidades na matrícula nº 32.207.

10. Ocorre que referida matrícula foi objeto de análise no Pedido de 

Providências que tramitou nesta Diretoria sob o código nº 75410, sendo, 

inclusive, determinado o bloqueio da referida matrícula na decisão de fls. 

242/249 daqueles autos.

 11. Diante destas informações, percebe-se que este Pedido de 

Providências perdeu seu objeto, pois já foram constatadas irregularidades 

na matrícula nº 32.207 quando da análise nos autos de código nº 75410.

12. DISPOSITIVO

13. Diante do exposto, JULGO EXTINTO este Pedido de Providências.

14. EXPEÇA-SE, MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da matrícula nº 

32.207, já determinado nos autos de código nº 75410, encaminhando-se 

cópia desta Decisão, bem como da Decisão de fls. 242/249, do Pedido de 

Providências código 7541.

15. JUNTE-SE nestes autos cópia da decisão de fls. 242/249 do Pedido de 

Providências código 75410.

 16. PUBLIQUE-SE a presente decisão no DJE.

17. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 18. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Autos de Pedido de Providências - Código n.º 206425

 INTIMANDOS: JERÔNIMO DA SILVA E S/MULHER MARIA LUIZA 

MAXIMINIANA, HUGO TADEU JORIO EBOLI, DANIEL PEREIRA DA SILVA, 

acerca do inteiro teor da r. decisão proferida.

 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, para averiguação da 

regularidade da matrícula nº 40.376 de ordem do Livro 02.

 2. Informa o oficial registrador que referida matrícula consta ser originária 

da matrícula nº 11.375, mas nesta não existe anotação de transferência 

de área e abertura da matrícula nº 40.376.

 3. Aduz o oficial registrador que no protocolo nº 118.814 informado no 

R.02 da matrícula 40.376, o nome do apresentante é diverso do que 

consta como comprador na matrícula.

4. Afirma o oficial registrador que no arquivo de conhecimento da matrícula 

consta apenas um Escritura Pública, entretanto, o nome do vendedor e a 

área retratada divergem do constante no registro R.01 da matrícula.

5. Por fim, requer providências quanto à regularidade da referida matrícula.

 6. Com a inicial vieram os documentos (fls. 03/13).

7. Foram juntados diversos documentos (fls. 23/36, fls. 43/45, fls. 47/49 e 

fls. 56/66).

8. Todos os proprietários atuais e primitivos do imóvel protegido pela 

matrícula nº 40.376 foram intimados a se manifestarem, deixando 

transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de fl. 46.

 9. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 51/52) pela decretação 

do bloqueio da matrícula nº 40.376- Livro 02, nos moldes do artigo 214, 

§3º, da Lei 6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via 

judicial adequada, a comprovação das áreas das propriedades derivadas 

da transcrição questionada.

 10. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

11. É O REATÓRIO. DECIDO.

12. Cadeia Dominial da Matrícula nº 40.376

13. Matrícula nº 40.376 (fls. 06/06V)

14. A matrícula nº 40.376 refere-se à uma área situada no Munícipio de 

Nova Xavantina-MT, Comarca de Barra do Garças-MT, no lugar 

denominado "Fazenda Bela Vista ", com área de 300 hectares, de 

propriedade primitiva de JERÔNIMO DA SILVA e sua mulher LUIZA 

MAXIMIANA DA SILVA. Consta ter origem na matrícula nº 11.375.

15. Matrícula nº 11.375 (fls. 07/08)

16. A matrícula nº 11.375 refere-se à um lote de terras situado neste 

Munícipio e Comarca de Barra do Garças-MT, no lugar denominado 

"Gazela", com área de 3.159,09 hectares, de propriedade primitiva de 

BAPTISTA OTTOBONI NETO E MARIA MARISCAL OTTOBONI. Consta ter 

origem na transcrição nº 7.862.

 17. Transcrição nº 7.862 (fls. 25/27)

18. A transcrição nº 7.862 refere-se à um lote de terras pastais e 

lavradias, situada neste munícipio e Comarca de Barra do Garças, no lugar 

denominado "Gazela", com área de 7.999 hectares, de propriedade 

primitiva de JÚLIO CÂNDIDO LEITE, Consta ser originária da transcrição nº 

3.432.

19. Transcrição nº 3.432 (fls. 28/30)
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20. A transcrição nº 3.432 refere-se à um Título Definitivo de um lote de 

terras pastais e lavradias situado neste Munícipio e Comarca de Barra do 

Garças, no lugar denominado "Gazela", com área de 9.999 ha e 9.494 m², 

expedido em nome de THEOTONIO ALVES DE ALMEIDA e JÚLIA CÂNDIDO 

LEITE, em data de 07 de junho de 1960.

21. Analisando a sequência dominial do imóvel de matrícula 40.376, 

constata-se que a mesma apresenta algumas irregularidades.

22. Consta que o imóvel de matrícula nº 40.376 é originário da matrícula nº 

11.375, porém nesta não consta qualquer anotação de transferência de 

área ou abertura da matrícula nº 40.376.

23. No R.01 (protocolo 83.459) da matrícula nº 40.376, consta a venda do 

imóvel por meio de Escritura Pública lavrada nas notas do Cartório do 1º 

Ofício de Aragarças-GO, no livro nº 052 às fls. 91/92, tendo como 

vendedor o SR. JERONIMO DA SILVA e sua mulher LUIZA MAXIMIANA DA 

SILVA e como comprador O SR. HUGO TADEU JORIO EBOLI.

 24. Ocorre que a Escritura lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício de 

Aragarças-GO, no livro nº 052 às fls. 91/92 tem como vendedor o SR. 

CARLOS GOMES DOS SANTOS, e refere-se à imóvel distinto, conforme 

cópia da Escritura às fls. 11/13.

 25. Consta no R.02 (protocolo 118.814) da matrícula nº 40.376, a venda 

do imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás, no livro nº 121, fls. 99v, 

tendo como vendedor o SR. SR. HUGO TADEU JORIO EBOLI e como 

comprador o SR. DANIEL PEREIRA DA SILVA, porém, no livro de 

protocolos da serventia consta como apresentante do título o nome de 

ANTONIO ROQUE MINETTI FLORES (fls. 10).

 26. Ademais, consta nos autos cópia da Escritura Pública de Compra e 

Venda lavrada no Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás, no livro nº 

121, fls. 99v, e tal Escritura refere-se à imóvel e partes distintas (fls. 

48/49).

 27. Além das irregularidades acima apontadas, o oficial registrador 

informou às fls. 03/04 que as impressões nas fichas da matrícula não 

correspondem com as fontes e configurações utilizados na serventia, 

além de as assinaturas dos oficiais de registro demonstrarem divergência 

quando comparadas a outras.

 28. Assim, é certo que a matrícula nº 40.376 possui fortes indícios de 

fraude, sendo que tal fato inaugurou a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim.

 29. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, 

cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para 

proteção de seus interesses, motivo pelo qual esse Juízo indefere o 

pedido constante no item IV do petitório de fls. 165/166.

 30. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.

31. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

32. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

33. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

34. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 35. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

36. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 37. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

38. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

39. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 40. DISPOSITIVO

41. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

 42. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Continuidade, Legalidade e Segurança Jurídica 

dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da Matrícula nº 40.376, 

com área de 300 hectares, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização 

pelo Juízo Cível competente.

43. OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

encaminhando-se cópia da presente Decisão, para as averbações 

necessárias.

44. PUBLIQUE-SE a presente decisão no DJE.

 45. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 46. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

 Barra do Garças, 21 de março de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO

  

1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, para averiguação da 

regularidade da matrícula nº 40.376 de ordem do Livro 02.

 2. Informa o oficial registrador que referida matrícula consta ser originária 

da matrícula nº 11.375, mas nesta não existe anotação de transferência 

de área e abertura da matrícula nº 40.376.

 3. Aduz o oficial registrador que no protocolo nº 118.814 informado no 

R.02 da matrícula 40.376, o nome do apresentante é diverso do que 

consta como comprador na matrícula.

4. Afirma o oficial registrador que no arquivo de conhecimento da matrícula 

consta apenas um Escritura Pública, entretanto, o nome do vendedor e a 

área retratada divergem do constante no registro R.01 da matrícula.

5. Por fim, requer providências quanto à regularidade da referida matrícula.

 6. Com a inicial vieram os documentos (fls. 03/13).

7. Foram juntados diversos documentos (fls. 23/36, fls. 43/45, fls. 47/49 e 

fls. 56/66).

8. Todos os proprietários atuais e primitivos do imóvel protegido pela 

matrícula nº 40.376 foram intimados a se manifestarem, deixando 

transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de fl. 46.

 9. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 51/52) pela decretação 

do bloqueio da matrícula nº 40.376- Livro 02, nos moldes do artigo 214, 

§3º, da Lei 6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via 
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judicial adequada, a comprovação das áreas das propriedades derivadas 

da transcrição questionada.

 10. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

11. É O REATÓRIO. DECIDO.

12. Cadeia Dominial da Matrícula nº 40.376

13. Matrícula nº 40.376 (fls. 06/06V)

14. A matrícula nº 40.376 refere-se à uma área situada no Munícipio de 

Nova Xavantina-MT, Comarca de Barra do Garças-MT, no lugar 

denominado "Fazenda Bela Vista ", com área de 300 hectares, de 

propriedade primitiva de JERÔNIMO DA SILVA e sua mulher LUIZA 

MAXIMIANA DA SILVA. Consta ter origem na matrícula nº 11.375.

15. Matrícula nº 11.375 (fls. 07/08)

16. A matrícula nº 11.375 refere-se à um lote de terras situado neste 

Munícipio e Comarca de Barra do Garças-MT, no lugar denominado 

"Gazela", com área de 3.159,09 hectares, de propriedade primitiva de 

BAPTISTA OTTOBONI NETO E MARIA MARISCAL OTTOBONI. Consta ter 

origem na transcrição nº 7.862.

 17. Transcrição nº 7.862 (fls. 25/27)

18. A transcrição nº 7.862 refere-se à um lote de terras pastais e 

lavradias, situada neste munícipio e Comarca de Barra do Garças, no lugar 

denominado "Gazela", com área de 7.999 hectares, de propriedade 

primitiva de JÚLIO CÂNDIDO LEITE, Consta ser originária da transcrição nº 

3.432.

19. Transcrição nº 3.432 (fls. 28/30)

20. A transcrição nº 3.432 refere-se à um Título Definitivo de um lote de 

terras pastais e lavradias situado neste Munícipio e Comarca de Barra do 

Garças, no lugar denominado "Gazela", com área de 9.999 ha e 9.494 m², 

expedido em nome de THEOTONIO ALVES DE ALMEIDA e JÚLIA CÂNDIDO 

LEITE, em data de 07 de junho de 1960.

21. Analisando a sequência dominial do imóvel de matrícula 40.376, 

constata-se que a mesma apresenta algumas irregularidades.

22. Consta que o imóvel de matrícula nº 40.376 é originário da matrícula nº 

11.375, porém nesta não consta qualquer anotação de transferência de 

área ou abertura da matrícula nº 40.376.

23. No R.01 (protocolo 83.459) da matrícula nº 40.376, consta a venda do 

imóvel por meio de Escritura Pública lavrada nas notas do Cartório do 1º 

Ofício de Aragarças-GO, no livro nº 052 às fls. 91/92, tendo como 

vendedor o SR. JERONIMO DA SILVA e sua mulher LUIZA MAXIMIANA DA 

SILVA e como comprador O SR. HUGO TADEU JORIO EBOLI.

 24. Ocorre que a Escritura lavrada nas notas do Cartório do 1º Ofício de 

Aragarças-GO, no livro nº 052 às fls. 91/92 tem como vendedor o SR. 

CARLOS GOMES DOS SANTOS, e refere-se à imóvel distinto, conforme 

cópia da Escritura às fls. 11/13.

 25. Consta no R.02 (protocolo 118.814) da matrícula nº 40.376, a venda 

do imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás, no livro nº 121, fls. 99v, 

tendo como vendedor o SR. SR. HUGO TADEU JORIO EBOLI e como 

comprador o SR. DANIEL PEREIRA DA SILVA, porém, no livro de 

protocolos da serventia consta como apresentante do título o nome de 

ANTONIO ROQUE MINETTI FLORES (fls. 10).

 26. Ademais, consta nos autos cópia da Escritura Pública de Compra e 

Venda lavrada no Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás, no livro nº 

121, fls. 99v, e tal Escritura refere-se à imóvel e partes distintas (fls. 

48/49).

 27. Além das irregularidades acima apontadas, o oficial registrador 

informou às fls. 03/04 que as impressões nas fichas da matrícula não 

correspondem com as fontes e configurações utilizados na serventia, 

além de as assinaturas dos oficiais de registro demonstrarem divergência 

quando comparadas a outras.

 28. Assim, é certo que a matrícula nº 40.376 possui fortes indícios de 

fraude, sendo que tal fato inaugurou a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim.

 29. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, 

cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para 

proteção de seus interesses, motivo pelo qual esse Juízo indefere o 

pedido constante no item IV do petitório de fls. 165/166.

 30. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.

31. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

32. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

33. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

34. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 35. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

36. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 37. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrada a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

38. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

39. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 40. DISPOSITIVO

41. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

 42. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Continuidade, Legalidade e Segurança Jurídica 

dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da Matrícula nº 40.376, 

com área de 300 hectares, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização 

pelo Juízo Cível competente.

43. OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

encaminhando-se cópia da presente Decisão, para as averbações 

necessárias.

44. PUBLIQUE-SE a presente decisão no DJE.

 45. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 46. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

 Barra do Garças, 21 de março de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO
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 Autos de Pedido de Providências código n.º 200876

 INTIMANDOS: JOSÉ FERREIRA BRANCO e PAULO SIMONATO, acerca do 

inteiro teor da r. decisão proferida.

 1. Trata-se de Pedido de Providências encaminhado pelo Oficial 

Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, visando 

averiguar possíveis irregularidades referente a Matricula n° 16.768, 

noticiando a existência de dois imóveis que possuem o mesmo número em 

áreas distintas.

2. O primeiro imóvel, de matrícula nº 16.768 com área de 3.068,00 ha, 

refere-se à uma área de terras situada neste Munícipio de Barra do 

Garças, no lugar denominado "Caramaru".

 3. O segundo imóvel, de matrícula nº 16.768 com área de 360 m², 

refere-se à um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de 

Barra do Garças, no loteamento denominado "União".

4. Informa o oficial registrador que a matrícula nº 16.768 com área de 

3.068,00 ha consta ser originária da transcrição nº 16.864, mas nesta 

transcrição não consta qualquer referência à transferência de área para a 

matrícula nº 16.768.

5. Afirma ainda que o protocolo nº 31.900 (fl. 12) utilizado no R.01 da 

matrícula nº 16.768 com área de 3.068,00 há, não confere com nenhuma 

das partes constantes dessa matrícula, e também, não consta qualquer 

documentação referente à aquisição da área protegida, mas tão somente 

um requerimento acompanhado de uma certidão do Intermat.

 6. Quanto ao imóvel de matrícula nº 16.768 com área de 360 m² (fl. 07), 

consta ser originário da matrícula nº 804 (fls. 11/14), que possui remissão 

correspondente à transferência da área para a matrícula nº 16.768.

7. Por fim, ressalta o registrador que o Protocolo nº 31.900 (fl. 18), 

mencionado no R.01, confere com o adquirente da área, entretanto não há 

documentação correspondente no arquivo de conhecimento.

 8. Com a inicial vieram os documentos (fls. 03/18).

9. Este juízo, nas fls. 20/23, embasado nas irregularidades apuradas em 

sua cadeia nominal, determinou, cautelarmente, o bloqueio da matrícula n° 

16.768 com área de 3.068 ha (fl. 06).

10. Após solicitação foram juntados diversos documentos (fls. 32/48 e fls. 

56/57).

11. O proprietário atual foi intimado para, querendo, se manifestar, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 27/30).

12. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 51/52) pela ratificação 

do bloqueio da matrícula nº 16.768 com área de 3.068,00 ha.

13. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

14. Para melhor instrução do feito se faz necessário uma análise das 

matrículas/transcrições anteriores às matrículas ora em análise.

15. Matrícula nº 16.768 com área de 3.068,00 ha (fl. 06)

 16. A matrícula nº 16.768 (fls. 06), refere -se a uma área de terras 

situada neste Munícipio de Barra do Garças, com área de 3.068,00 ha, no 

lugar denominado "Caramuru". Consta ser originária da transcrição nº 

16.864.

 17. Transcrição nº 16.864 (fls. 08/10)

18. A transcrição nº 16.864 refere-se à um lote de terras, com área de 

3.068 ha, situado no lugar denominado "Caramuru", neste munícipio e 

comarca de Barra do Garças. Das averbações constantes desta 

transcrição, nenhum deles refere-se a transferência de área para a 

matrícula nº 16.768, estando inclusive, encerrada por ter sido transferida 

para outra Comarca.

19. Matrícula nº 16.768 com área de 360 m² (fl. 07 )

20. A matrícula nº 16.768 refere-se a um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade, com área de 360 m², no loteamento denominado 

"União", locado sob o nº 10 da quadra 22. Consta ser originária da 

matrícula nº 804.

 21. Matrícula nº 804 (fls. 11/14)

22. A matrícula nº 804 refere-se a um lote de terras situado no perímetro 

suburbano desta cidade, com área de 60.287 m². Nesta matrícula consta 

averbação de venda para a matrícula nº 16.768.

 23. É o relatório. Decido.

24. Ao analisar a matrícula nº 16.768 com área de 3.068 ha, observam-se 

algumas inconsistências. Consta que a matrícula nº 16.768 (fl. 06) é 

oriunda da transcrição n° 16.864 (fls. 08/10), contudo, não consta nesta 

transcrição qualquer anotação referente à transferência de área para a 

matrícula nº 16.768.

 25. Consta no R.01 (protocolo 31.900) da matrícula nº 16.768 com área de 

3.068 há, a venda de sua totalidade ao SR. PAULO SIMONATO, por meio 

de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Registro 

Civil e Tabelionato de General Carneiro/MT, no livro nº D-05 às fls. 

174/175.

26. O protocolo 31.900 (fl. 18), informado no R.01 da matrícula nº 16.768 

com área de 3.068 há, não confere com o imóvel e nem com qualquer das 

partes constantes na matrícula, bem como a Escritura Pública prenotada 

em seu R-01, não guarda qualquer relação com as partes e imóvel, 

conforme fls. 33/34.

 27. Ademais, o oficial registrador informou às fls. 03/05 que não consta 

na serventia qualquer documentação referente à aquisição da área 

protegida pela matrícula.

28. Diante dessas constatações e com vistas a proteger a higidez dos 

registros públicos se faz necessário o bloqueio administrativo da matrícula 

nº 16.768 com área de 3.068 ha.

 29. A matrícula nº 16.768 com área de 360 m² encontra-se aparentemente 

regular.

30. Consta que a matrícula nº 16.768 com área de 360 m² é originária da 

matrícula nº 804 e nesta consta averbação de venda para a abertura, 

conforme ficha da matrícula às fls. 14.

 31. Ademais, no R.01 (protocolo 31.900) da matrícula (fl. 07) consta a 

venda do imóvel ao SR. ADELINO DA SILVA LIMA, por meio de Escritura 

Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Barra do 

Garças, no livro 42 às fls. 098/099. No livro de protocolos da serventia (fl. 

18) consta como apresentante do título o SR. ADELINO DA SILVA LIMA, o 

que confere com a matrícula.

32. Tem-se ainda que a Escritura a que se refere o R.01 da matrícula nº 

16.768 com área de 360 m², foi de fato lavrada na serventia, conforme fls. 

36/37.

33. Conclui-se portanto que a matrícula nº 16.768 com área de 360 m² não 

possui irregularidades aptas a determinação de bloqueio administrativo.

34. As irregularidades existentes nas matrículas n.º 16.768 em 

duplicidade, uma com área de 3.068,00ha e a outra com área de 360m², 

inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente culminar em 

retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim.

 35. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, 

cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para 

proteção de seus interesses.

 36. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

37. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 38. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrado a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

39. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

40. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 41. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

42. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:
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"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 43. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

44. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, uma 

duplicidade de matrículas, duas matrículas com o mesmo número.

 45. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta 

uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a 

um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação 

fundada no Princípio da Unitariedade ou Unicidade da Matrícula.

 46. DISPOSITIVO

47. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e art. 292 

da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

48. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade e Continuidade dos Registros 

Públicos, MANTENHO O BLOQUEIO da Matrícula nº 16.768, com área de 

3.068,00ha, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que não poderá 

mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial.

49. OFICIE-SE, ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

encaminhando-se cópia desta decisão, e para a averbação necessária.

 50. PUBLIQUE-SE a presente decisão no DJE.

51. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

52. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

 Autos de pedido de Providências - Código n.º 195456

 INTIMANDOS: CARLOS BORGES, AGENOR GUIMARÃES FILHO, CLAUDIO 

DE ALMEIDA BORGES, CLERRIA FERNANDES DE SOUZA, E PAMVARY 

CONTROLADORA E INSPETORIA DE SERVIÇOS LTDA, acerca do inteiro 

teor da r. decisão proferida.

 1. Trata-se de Pedido de Providências encaminhado pelo Oficial 

Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, visando 

averiguar possíveis irregularidades referente a Matricula n° 15.110, 

noticiando a existência de dois imóveis que possuem o mesmo número em 

áreas distintas.

2. O primeiro imóvel, de matrícula nº 15.110 com área de 38.000,00ha, 

situado no Munícipio de Luciara/MT, que pertencia à Comarca de Barra do 

Garças/MT, consta como último proprietário PAMCARY REGULADORA, 

CONTROLADORA E INSPETORIA DE SERVIÇOS LTDA.

3. O segundo imóvel, de matrícula nº 15.110 com área de 348m², refere-se 

à um lote de terras na zona urbana da cidade de General Carneiro, 

Comarca de Barra do Garças/MT, constando como último proprietário 

LUIZA GUDES DE CASTRO.

 4. Informa o oficial registrador que a matrícula nº 15.110 com área de 

38.000,00ha é originária das transcrições nº 4.720, nº 4.721, nº 4.722 e 

nº 4.728, mas referidas transcrições transferem suas áreas 

respectivamente para as transcrições nº 7.508, 7.522, 7.531 e 7.524, o 

que não confere com as anotações na matrícula nº 15.110.

 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 04/31).

6. Este juízo, nas fls. 34/36v, embasado nas irregularidades apuradas em 

sua cadeia nominal, determinou, cautelarmente, o bloqueio da Matrícula n° 

15.160 com área de 38.000 ha (fl. 06).

7. Após solicitação foram juntados diversos documentos (fls. 41/46, fls. 

49/50, fls. 53/54 e fls. 63/69).

8. O proprietário atual foi intimado para, querendo, se manifestar, deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 52, 56 e 57).

9. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 58/59) pela ratificação 

do bloqueio da matrícula nº 15.110 com área de 38.000,00ha.

10. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

11. Para melhor instrução do feito se faz necessário uma análise da 

cadeia dominial da matrícula nº 15.110 com área de 38.000,00ha, e da 

matrícula nº 15.110 com área de 348,00m².

 12. Cadeia Dominial da Matrícula nº 15.110 com área de 38.000,00ha

13. Matrícula nº 15.110 com área de 38.000,00ha (fl. 06)

 14. A matrícula nº 15.110 (fls. 06) refere-se a uma área de terras situada 

no Munícipio de Luciara/MT, com 38.000,00ha. Consta ter origem nas 

transcrições nº 4.720, 4.721, 4.722 e 4.728.

 15. Transcrição n° 4.720 (fls. 09/10)

16. A transcrição nº 4.720 refere-se a um Título Definitivo de um lote de 

terras situado neste munícipio e Comarca, no lugar denominado "Gleba 

Brasília", com área de 10.000,00ha, expedido em nome de AGENOR 

GUIMARÃES FILHO. Consta averbado nesta transcrição, a venda de toda 

a área para JOSÉ ALVES FERNANDES, para abertura da transcrição nº 

7.508, não existindo registro de venda e abertura da matrícula nº 15.110.

 17. Transcrição n° 4.721 (fls. 11/12)

18. A transcrição nº 4.721 refere-se a um Título Definitivo de um lote de 

terras situado neste munícipio e Comarca, no lugar denominado "Gleba 

Xingú", com área de 10.000,00ha, expedido em nome de CLÉRIA 

FERNANDES DE SOUZA. Consta averbado na transcrição a venda de toda 

a área para JOSÉ ALVES FERNANDES, para abertura da transcrição nº 

7.522, não existindo registro de venda e abertura da matrícula nº 15.110.

 19. Transcrição n° 4.722 (fls. 13/14)

20. A transcrição nº 4.722 refere-se a um Título Definitivo de um lote de 

terras situado neste munícipio e Comarca, no lugar denominado "nº 3 da 

Gleba Xingú", com área de 10.000,00ha, registrada em nome de CLAUDIO 

DE ALMEIDA BORGES. Consta averbada a venda da área para JOSÉ 

ALVES FERNANDES, para abertura da transcrição 7.531, não existindo 

registro de venda e abertura da matrícula nº 15.110.

 21. Transcrição n° 4.728 (fls. 15/16)

22. A transcrição nº 4.728 refere-se a um Título Definitivo de um lote de 

terras situado neste munícipio e Comarca, no lugar denominado "Gleba 

Xingú", com área de 10.000,00ha, registrado em nome de CARLOS 

BORGES. Consta a venda da área para JOSÉ ALVES FERNANDES, para 

abertura da transcrição nº 7.524, não existindo registro de venda e 

abertura da matrícula nº 15.110.

 23. Cadeia Dominial da Matrícula nº 15.110 com área de 348,00m² (fl. 

07/08)

 24. A matrícula nº 15.110, refere-se a um lote de terras situado na zona 

urbana da cidade de General Carneiro, com área de 348,00m². Consta ser 

originária da transcrição nº 14.229.

 25. Transcrição n° 14.229 (fls. 17/18)

26. A transcrição nº 14.229 (fls. 17/18) refere-se a um lote de terras 

situado na zona urbana da cidade de General Carneiro, com área de 

522,00m². Consta ser originária da transcrição nº 9.876. Nela consta a 

venda da área para abertura da matrícula 15.110.

27. Transcrição nº 9.876 (fls. 19/20)

28. A transcrição nº 9.876 refere-se á uma Carta de Aforamento de um 

lote de terras situado na zona urbana de General Carneiro, com área de 

522,00m², expedida em favor de AUGUSTO MORAES DE AQUINO. Consta 

a venda da área para abertura da transcrição 14.229.

 29. É o relatório. Decido.

30. Pela análise da cadeia dominial do imóvel de matrícula nº 15.110 com 

área de 38.000,00ha (fl. 06), constata-se a existência de algumas 

irregularidades. Consta que referida matrícula é originária das transcrições 

nº 4.720, 4.721, 4.722 e 4.728, porém, nestas transcrições estão 

averbadas as transferências das áreas para as transcrições nº 7.508, nº 

7.522, nº 7.531 e nº 7.524, respectivamente, conforme cópias das 

transcrições às fls. 09/16.

 31. Consta no R.01 ((protocolo 27.176) da matrícula nº 15.110 com área 

de 38.000,00ha, a venda do imóvel à PAMCARY REGULADORA 

CONTROLADORA E INSPETORIA DE SERVIÇOS LTDA, por meio de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Registro Civil 

e Tabelionato do Distrito de Engenho Velho, Munícipio de Santo Antônio do 

Leverger, no livro nº 001-A, às fls. 72/73.

 32. Em que pese constar como comprador PAMCARY REGULADORA 

CONTROLADORA E INSPETORIA DE SERVIÇOS LTDA, no livro de 

protocolos da serventia consta como apresentante do título, sob o 

protocolo 27.176 (fl. 21) o nome de JOSÉ LIONES GONZAGA.

 33. Ademais, foi solicitado ao Cartório do 2º Ofício de Santo Antônio de 

Leverger cópia da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro nº 

001-A às fls. 72/73, e foi informado às fls. 49/50 pela escrevente do 

referido Cartório que não foi localizada a escritura solicitada.

 34. As irregularidades constatadas na matrícula nº 15.110 com área de 

38.000,00ha apontam para fortes indícios de fraude, tanto na abertura da 

matrícula quanto no negócio jurídico constante no R.01.
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35. Quanto à matrícula nº 15.110 com área de 348,00m² (fls. 07/08), 

consta ser originária da transcrição nº 14.229 (fls. 17/18), e nesta consta 

averbado a transferência para a matrícula nº 15.110.

36. Os dados constantes nos registros R.01 e R.03 da matrícula nº 

15.110, com área de 348,00m², conferem com os protocolos informados, 

quais sejam 27.176 e 108.399, conforme fls. 21/22.

37. A Escritura Pública (fls. 23/24) a que refere o R.01 da matrícula nº 

15.110, com área de 348,00m², confere com os dados insertos na 

matrícula.

 38. Destarte, a matrícula º 15.110 com área de 348,00m² e sua cadeia 

dominial encontram-se aparentemente regulares.

 39. As irregularidades existentes nas matrículas n.º 15.110 em 

duplicidade, uma com área de 38.000,00ha e a outra com área de 

348,00m², inauguraram a presente averiguação que pode eventualmente 

culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, 

logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em contencioso judicial 

perante o juízo cível competente, já que este foro administrativo é 

absolutamente incompetente para esse fim.

 40. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

nestes autos proferida não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo 

aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de 

seus interesses.

 41. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

42. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos.

 43. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva dos interessados, 

desde que, presente nulidade de pleno direito, seja vislumbrado a 

possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis (art. 214, § 

3º, da Lei nº 6.015/73).

44. Nesse sentido, veja-se a ementa a seguir, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE 

IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. 

O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no poder geral de cautela 

conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de impedir prejuízos 

decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser 

considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).

45. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória 

de bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser 

sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou 

impossível reparação a terceiros de boa-fé.

 46. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

47. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 48. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

49. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, uma 

duplicidade de matrículas, duas matrículas com o mesmo número.

 50. Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta 

uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a 

um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação 

fundada no Princípio da Unitariedade ou Unicidade da Matrícula.

 51. DISPOSITIVO

52. Diante do exposto, com fulcro no art.51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado.

53. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade, Unitariedade, e Continuidade 

dos Registros Públicos, MANTENHO O BLOQUEIO da Matrícula nº 15.110, 

com área de 38.000,00ha, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização 

pelo Juízo Cível competente.

54. EXPEÇA-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças, com cópia desta decisão, para cumprimento.

55. PUBLIQUE-SE esta decisão no DJE.

56. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

57. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205941 Nr: 7122-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, PAULO ROBERTO DUARTE PORTUGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Souza Boechat - 

OAB:152805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO 30.Assim, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 

292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.31.Posto isso, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade, 

Unitariedade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da matrícula nº 23.081, com área de 5.003ha – do CRI de Barra 

do Garças/MT, a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de 

boa-fé, cientificando o registrador que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível 

competente.32.Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio na 

matrícula nº 23.081 – Livro 02.33.Intimem-se. Cumpra-se. 34.Publique-se a 

decisão no DJE.35.Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191514 Nr: 11384-77.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165549 Nr: 7672-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Bertolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Monitória fundada em contrato de financiamento para 

Aquisição de bens sem força executiva, na qual se pretende tão somente 

a condenação da Requerida no pagamento de valores, conforme pedido 

de fls. 08.

2. Denota-se dos artigos 4º e 5º, do Decreto Lei nº. 911/69, que é 

facultado ao credor converter, nos mesmos autos o “pedido de busca e 

apreensão” em ação executiva, caso não encontrado o bem ou não se 

achar na posse do devedor. Fato que não se amolda ao caso em análise.

3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de fls. 126/127.

4. Outrossim, tendo em vista que até a presente data sequer foi 

formalizada a angularização processual, INTIME-SE a parte Autora para 

que promova a citação da parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito, haja vista que o processo não pode se 

eternizar por falta de diligência que cabe à parte promover.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 5792-33.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado, Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Neuton Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 173, intima-se a parte 

requerida/executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82370 Nr: 5677-41.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Progresso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos em fls. 106, impulsiono os 

presentes autos e procedo a intimação do executado para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 675 CPC : " Art. 675. 

Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de 

interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 239-49.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 239-49.1999.811.0004 –id.15997

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Almeida & Ferreira Ltda

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/1999

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.600,95(dezoito mil, seiscentos reais e noventa 

e cinco centavos)

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 07/08/2018, às 15:30 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 21/08/2018, às 15:30 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Francisco Lira Nº 1051

 Bairro: Sena Marques

Cidade: Barra do Garças-MT Cep:78600000

Fone: (066) 3402-4400

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): UM LOTE DE TERRAS, SITUADO NA ZONA 

URBANA DESTA CIDADE E COMARCA DE BARRA DO GARAS-MT, COM 

ÁREA DE 450 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), 

LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM NOVA BARRA , 

LOCADO SOB O Nº02, QUADRA Nº564, DEVIDAMENTE REGISTRADO 

SOB O Nº32211 DO CRI LOCAL, SEM NENHUMA BENFEITORIA.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): LOTEAMENTO JARDIM 

NOVA BARRA, LOCADO SOB O Nº02, QUADRA Nº564.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, JULIA DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

 Barra do Garças - MT, 5 de junho de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183647 Nr: 5209-67.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar da Anunciação dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da decisão de fls. 159, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação das partes para apresentarem alegações finais no 

prazo comum de 10 dias, devendo os autos permanecerem no Cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 8273-95.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi 
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Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100712 Nr: 5715-82.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584

 34.Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supracitados e por 

não competir a este Juízo a análise acerca da má-fé da parte Exequente, 

INDEFIRO o pedido de fls. 429/431.35.Por consequência, diante da 

revogação da liminar concedida e do não provimento do mérito do Agravo 

de Instrumento nº. 1008730-10.2017.8.11.0000, REVOGO o item “1”, de 

fls. 421 e DEFIRO a manutenção da quantia considerada incontroversa e já 

levantada em favor da parte Exequente.36.Ato contínuo, INTIME-SE a parte 

Exequente para promover o andamento do feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.37.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 8273-95.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Primeiramente, OBSERVE-SE acerca da divergência entre os valores 

especificados na certidão de impulsionamento de fls. 218 e os 

efetivamente depositados (fls. 220), INTIMANDO, se for o caso, para a 

complementação do depósito.

 2. EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos 

indicados às fls. 200/204.

2. Após, INTIMEM-SE os Executados para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

3. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação do 

requerido, na pessoa do seu advogado, para que proceda o depósito dps 

honorários periciais no valor de R$ 37.500,00 ( trinta e sete mil e 

quinhentos reais), no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Apesar do indeferimento do efeito suspensivo/ativo no recurso de 

Agravo de Instrumento que objetiva o aumento dos alimentos provisórios 

fixados, verifica-se mister um juízo de reconsideração.

2.Com efeito, o documento de fl.22 indica que o requerido percebe 

mensalmente mais de R$ 9.338,52, de modo que a quantia estipulada no 

despacho inicial (50% do salário mínimo) é ínfima se comparada à 

possibilidade do genitor.

3.Nesses termos, atento à necessária proporcionalidade e razoabilidade, 

bem como à possibilidade do genitor e a necessidade de sua filha, este 

último requisito presumido, RECONSIDERO o item 5 da decisão de fl.32 e 

FIXO os alimentos provisórios em DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS por mês, com 

fundamento no art.1.694, §1º, CC.

4.OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça acerca do teor desta decisão. 

Igualmente, OFICIE-SE ao comando da Polícia Militar, a fim de que proceda 

com o desconto da pensão a partir do recebimento do próximo pagamento.

5.Por fim, nos termos da decisão de fl.132, REDESIGNO audiência de 

conciliação PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172325 Nr: 5239-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rosa de Moraes, Assecon - 

Assessoria e Construções Ltda, Euvando Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Alessandro Roque Zandoná Paschoal - 

OAB:168.601-SP, Elvickss Lima Alves - OAB:MT 16.894, FABIANO 

XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - 

OAB:GO 19.638, Rubia Lagares Miranda Costa - Estagiária - OAB:MT 

14.488-E, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 10.Diante disso, DOU POR PRECLUSA a produção de prova 

pericial.11.Entretanto, DEFIRO a produção de prova oral formulado pelas 

partes, consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal dos 

Requeridos e do Representante legal da empresa ASSECON – 

ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no art. 370, 

CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).12.Observe-se que o Ministério Público já apresentou rol de 

testemunhas às fls. 720.13.Uma vez deferido o pedido de depoimento 

pessoal dos Requeridos, INTIMEM-SE-OS pessoalmente para 

comparecerem na audiência designada, sob pena de confissão, na forma 

do art. 385, §1º, CPC/2015.14.CABE AO ADVOGADO DA PARTE 

INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, 

DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 40 de 833



realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, §1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO 

DO JUÍZO. A inércia na realização da intimação importa desistência da 

inquirição da testemunha (§3º, art. 455, CPC/2015).15.A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação acima aludida, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, 

CPC/2015).16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a 

máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 Vistos.

1.Não obstante a irresignação da parte requerida quanto aos honorários 

estipulados pelo expert, fls.1.745/1.747, observa-se que o montante 

sugerido encontra-se de acordo com a Tabela do Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de Mato Grosso – 

IBAPE-MT (anexo), a qual prevê que, a priori, os honorários devem ser 

calculados à base de R$ 300,00 por hora (art.13).

2.Seguindo essa linha de raciocínio, vê-se que o expert previu a média de 

125 horas para a realização da perícia, de modo que multiplicando o 

número de horas por R$ 300,00 chega-se exatamente ao valor da 

proposta de honorários, R$ 37.500,00.

3.Evidentemente que eventuais alterações para mais ou para menos na 

quantidade de horas pode ser objeto de constante fiscalização da parte 

interessada. Nesse momento, porém, não cabe ao juízo substituir os 

conhecimentos técnicos do perito nomeado para concluir que o total das 

horas por ele indicado não é compatível com os trabalhos a serem 

realizados.

4.Acrescente-se, em arremate, que os réus não trouxeram aos autos 

nenhum parâmetro objetivo (tabelas, comparativos e etc.) capaz de 

suplantar a proposta de fls.1.742/1.743 e 1.750/1.751.

5.Dito isso, INDEFIRO o pedido de redução dos honorários periciais.

6.CUMPRA-SE os itens 8 e seguintes da decisão de fls.1.724/1.725. 

Depositados os valores pertinentes, AUTORIZO o levantamento de 50% 

para início dos trabalhos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37413 Nr: 842-83.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Municipio 

de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silbron Figueiredo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 

Filho - OAB:MT 2735-A

 14.Desta feita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, no valor de R$ 3.796,80 (três mil setecentos 

e noventa e seis reais e oitenta centavos), conforme cálculo apresentado 

(fls. 701) e acórdão (fls. 552/565), sob pena de aplicação de multa de 

10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art. 

523,CPC/2015.15.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do bem indicado pela parte ou de 

tantos quantos bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, 

na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à 

sua revelia.16.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos 

para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.17.Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, querendo, sua 

impugnação ao cumprimento de sentença.18.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

dias, acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255352 Nr: 9816-21.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdJdS, SEdJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 96, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1. REDESIGNO a audiência de conciliação 

PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), nos termos da decisão de fl. 72-v, devendo ser observado o 

endereço indicado à fl. 94. 2. Outrossim, DETERMINO a inclusão na capa 

dos autos e no Sistema Apolo dos patronos indicados na manifestação de 

fls. 94/95. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270755 Nr: 1499-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDF, MFDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266573 Nr: 17112-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsa Gama da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, Maicon Pedro Duarte de Moraes - OAB:22768/MT, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 30, 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252159 Nr: 7780-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de divorcio litigioso com regulamentação de guarda 

ajuizada por RICKY WOTSON MARQUES, em face de TATIANE PROCOPIO 

DAS CHAGAS MARQUES.

2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 09/18.

3. À fl. 35 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO realizado 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Barra do 

Garças, em que as partes se compuseram.

 4. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

36).

5. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 35, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do CPC/2015.

6. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262541 Nr: 14582-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdNJ, LGNdO, TdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por EMÍLIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO JÚNIOR e LUCAS GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

representados por sua genitora TATIANE DOS SANTOS NASCIMENTO em 

face de EMÍLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

2. Às fls. 14/15, a exequente informa o pagamento da obrigação e pugna 

pela extinção do feito.

3. À fl. 16, o ministério público manifesta-se pela extinção do processo.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme se verifica dos documentos de fls. 14/15, o débito cobrado 

fora totalmente quitado pelo Executado.

6. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

7. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190620 Nr: 10746-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivia Anunciação Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Jessyka de Freitas Camargo - OAB:21776-mt, Maicom Pedro 

Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 Vistos.

1.Uma vez não tendo a parte autora comparecido na audiência, em que 

pese intimada via Dje, e tendo o requerido apresentado alegações finais 

de forma remissiva à contestação, foi deliberado pela apresentação de 

alegações finais apenas pelo Ministério Público, fl.188.

2.Ocorre que antes da audiência a parte autora protocolou petição 

informando a impossibilidade de comparecimento, a qual foi juntada 

somente após a audiência por equívoco da secretaria, fls.03 e191.

3.Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE a 

parte autora para apresentar alegações finais escritas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249915 Nr: 6126-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRS, CFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 
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17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por ISABELA REMPEL 

SANTOS representada por sua genitora CARLA FERREIRA REMPEL em 

face de KLEBER JUNIOR SOUSA SANTOS.

2. Às fls. 39/40, a exequente informa o pagamento da obrigação e pugna 

pela extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme se verifica dos documentos de fls. 39/40, o débito cobrado 

fora totalmente quitado pelo Executado.

5. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

7. Cientifique-se o Ministério Público.

8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252472 Nr: 7961-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdL, GVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVdC, RdSS, ERdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a primeira sessão de conciliação (fl. 36) ter restado 

infrutífera em decorrência da ausência de um dos requeridos, haja vista 

sua não intimação, ACOLHO o parecer ministerial de fl. 37.

2. Sendo assim, DESIGNO nova audiência de conciliação a ser realizada 

na data de 07.08.2018, ás 15h30min, HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 3. Ressalta-se ainda que as partes deverão comparecer acompanhadas 

de seus defensores, bem como a requerida RAISSA DA SILVA SOUZA 

deverá se fazer presente com sua genitora uma vez que esta à assiste na 

presente demanda.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101170 Nr: 6173-02.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor do Provimento nº 13/2013-CGJ, de 13/03/2012, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta execução, cujo valor é inferior a R$ 

1.981.20, valor este equivalente a 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso (UPF - MT), sem baixa no Cartório Distribuidor.

2. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssome sobre 

o assunto:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO — ARTIGO 

1º, § 1º PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ/MT — ARQUIVAMENTO SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. A propositura de execução fiscal do Estado e 

Município de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na 

distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de 

mérito por falta de interesse de agir. Recurso provido. (Ap 38587/2016, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)(TJ-MT - APL: 

00027433820078110007 38587/2016, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 01/02/2017).

3. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa 

em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser 

restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor 

mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública exequente 

solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se 

necessário, na forma do artigo 2º, §8º da Lei de Execução Fiscal.

 4. INTIME-SE a Fazenda Pública.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207146 Nr: 7848-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:MT 16.181-O

 VISTOS.

1. Tendo em vista não constar nos autos até presente momento a devida 

intimação dos requeridos acerca da sentença de fl. 128/128v, ACOLHO 

parecer ministerial de fl. 148.

2. Diante do exposto, DETERMINO que seja a requerida LAURIANE 

MENDES DOS SANTOS intimada da sentença proferida, por meio de seu 

advogado constituído, conforme procuração constante nos autos à fl. 30.

3. Ademais, com relação ao requerido UCARISTON DE MORAES PEREIRA 

FILHOS, OFICIE-SE à Penitenciária de Rondonópolis/MT, a fim de que se 

verifique se o mesmo ainda encontra-se recolhido neste estabelecimento.

4. Após, retornem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177941 Nr: 12217-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogo Indústria e Comércio de Baterias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Defiro o pedido de fls. 80/81. Proceda-se o desentranhamento das CDAs 

173504 a 173518, e à respectiva entrega ao exequente.

 2.Intime-se a exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado do 

valor remanescente, nos termos do art. 798, I, alínea b, CPC/2015, no 

prazo de 15 dias.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269416 Nr: 629-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCAS, LFAS, LAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSeSF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo vista o executado às fls. 32/34 apresentar manifestação 

indicando a quitação total do débito alimentar em questão, ACOLHO o 

parecer ministerial encartado à fl. 35.

2. Sendo assim, DETERMINO que seja procedida a intimação da parte 

exequente, por meio de seu procurador, para que no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste acerca da petição de fl. 32/34.

3. Após, retornem-me conclusos os autos para ulterior deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 34622 Nr: 1218-69.2003.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior César Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:220.657-SP, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO HONDA 

em face de JÚNIOR CÉSAR FAGUNDES.

2. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.174/177.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais.

8. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175938 Nr: 9792-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Barbosa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido da parte exequente, e sendo assim, DETERMINO o 

desentranhamento das CDAs que foram quitadas, conforme demonstrativo 

de quitação apresentado á fl. 102.

2. Dessa forma, INTIME-SE o exequente para que apresente planilha de 

cálculo atualizada referente ao crédito fiscal remanescente, conforme 

preceituado no art. 798, I, b, CPC/2015, a fim de que se dê o devido 

prosseguimento ao feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156036 Nr: 8228-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Saga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene da Silva Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA - OAB:36921, 

EMERSON MATEUS DIAS - OAB:17617/GO, klívia hanne siqueira dias 

- OAB:38309 go, Olavo Passos Pinto Coelho Neto - OAB:OAB/DF 

37227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Vistos.

 1. Trata-se de cumprimento de sentença interposto por SAFARI 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face de Juscilene da Silva Menezes, 

em razão de sentença proferida nos presentes autos.

2. Pretende a autora receber os honorários advocatícios sucumbenciais 

fixados à sentença.

 3. À fl. 171 foi determinada penhora por meio do Sistema Bacen Jud, a 

qual restou frutífera (fl. 173), bloqueando o valor total pretendido.

 4. Em petição de fl. 178, a exequente requereu a liberação dos valores 

bloequeados em seu favor.

5. Diante do exposto, DETERMINO a liberação do valor depositado em 

favor do exequente e, por conseguinte, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art.924, II, CPC/2015.

6. Custas e despesas processuais, se houver, pela parte executada. 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219553 Nr: 2536-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lothário Schirmbeck, Noe João de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para responder aos embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 702, §5º, CPC/15), ficando suspensa a decisão de fl. 

74, nos termos do art. 702, §4º, CPC/2015.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262541 Nr: 14582-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdNJ, LGNdO, TdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, 

art.528, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido 

ofício com ordem de protesto da sentença ao cartório competente (§1º, 

art.528, CPC/2015).

 2. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.

3. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§7º, art.528, 

CPC/2015). In casu, o valor será de R$ 1.287, 82 (um mil, duzentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente aos meses 

vencidos no decorrer do processo de Março de 2017 a Maio de 2017, fls. 

05.

4. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art.529,CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).

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

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244038 Nr: 2087-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAL, TAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a manifestação do requerido de folhas 29/35, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202551 Nr: 5247-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailto Rodrigues dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Rodrigues de Oliveira, 

Espólio de Lenir Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, em 15 ( quinze) dias, ante o decurso do prazo de 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251399 Nr: 7264-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT FERNANDES COMERCIO -ME , Deusvane 

Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a PETIÇÃO DE FOLHAS 81/92 , apresentada pelo 

executado, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252150 Nr: 7775-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso, Sandra Tereza dos Santos Alves de Moura, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, Sindicato Rural de Torixoréu, 

Associação MT Bacia do Araguaia - FUNBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO NUNES DE 

SOUZA FILHO, para devolução dos autos nº 7775-81.2017.811.0004, 

Protocolo 252150, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273061 Nr: 2986-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 .8.Diante disso, RECEBO a emenda de fls.212/214 para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.9.No que concerne ao pedido de conversão da 

audiência de conciliação aprazada, afiro desde logo a impossibilidade do 

pedido, conquanto que o Código de Processo é claro ao prescrever que a 

audiência não ocorrerá somente quando ambas as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na composição consensual. (art.334, §4º, 

inciso I, do CPC)10.Assim, incabível o pedido formulado pelo autor, vez 

que até o momento não consta nos autos manifestação do requerido 

demonstrando interesse ou não acerca da audiência de conciliação 

designada por este juízo na decisão de fls.210/211.11.Friso que a 

observância do rito processual é matéria de ordem pública, devendo os 

sujeitos do processo agirem de acordo com a sequencia de atos 

estabelecidos pela Lei Adjetiva Civil, não sendo crível a dedução de 

pedidos que sequer possuem previsão legal.12.Diante disso, INDEFIRO o 

pedido de conversão da audiência de conciliação formulado pelo autor, em 

atenção a norma contida no art.334, §4º, I, do CPC.13.PROVIDENCIE as 

anotações necessárias junto ao Sistema Apolo, quanto aos itens 7 e 8 

desta decisão.14.Expeça-se o necessários. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 1824-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira, Marisa Massalai Lira, Francisco Luiz 

Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Flavil Sousa Lira, 

E. L. Esteves Imobiliária, Marisa Massalai Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Juliana Moraes Amorim - OAB:E-19676/ MT, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Certifique Srª. Gestora, acerca do decurso de prazo para manifestação 

da parte autora quanto ao prosseguimento do feito, conforme 

determinação de fls.588.

 2. Verificada a ausência de manifestação da parte demandante, 

DETERMINO desde já a INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, POR MEIO 

DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informando seu interesse no prosseguimento do feito, 

considerando a informação nos autos em apenso (Cód.273061), que os 

imóveis litigiosos foram alienados duas semanas após o ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III do 

Código de Processo Civil/2015.

 3. Cumpra-se o item 1 da decisão de fls.588, no sentido de providenciar a 

INTIMAÇÃO pessoal da Fazenda Nacional, mediante remessa dos autos, a 

fim de subsidiar eventual manifestação de interesse quanto ao pedido de 

usucapião formulado em reconvenção, nos termos do art.183, §1º, do 

CPC.

4. Por fim, DEFIRO o pedido de reabertura de prazo, formulado em 

fls.593/594, nos termos da decisão de fls.588.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209229 Nr: 9041-74.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: LKSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Frente ao exposto, mostra-se justa essa adequação no caso 

concreto, a fim de atribuir a responsabilidade pela produção da prova para 

quem tem melhores condições de produzi-la, razão pela qual ATRIBUO AO 

REQUERIDO o ônus de comprovar a existência ou não de filiação existente 

entre o autor e o requerente, com fundamento no art.373, §1º, 

CPC.11.Assim, DOU O FEITO POR SANEADO.12.DEFIRO a produção de 

prova pericial consistente no exame de DNA, a fim de constituir prova 

acerca da suposta paternidade, ressaltando que o requerido ficará 

responsável pelo pagamento do exame pericial, nos termos da 

fundamentação retro.13.Assim, DESIGNO para o dia 06 DE AGOSTO DE 

2018, às 08:00, para coleta de material genérico suficiente para realização 

do exame de DNA requerido, no LABORATÓRIO EXAME, localizado na Rua 

Xavantes, nº 870, Barra do Garças – MT, telefone: 3401-8796 e 

3401-1233. 14.DÊ-SE ciência ao laboratório, para que tome as 

providencias cabíveis e, posteriormente, encaminhe o laudo do exame à 

este Juízo, com o escopo de integrar os presentes autos.15.Consigno que 

DEVERÃO comparecer na data aprazada, a parte autora e o requerido, 

munidos de seus documentos pessoais, a fim de possibilitar a coleta 

sanguínea.16.Ainda, cientifiquem-se a parte autora que o não 

comparecimento no dia e horário acima agendado, acarretará a extinção 

processual sem resolução do mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, 

bem como que a recusa do requerido, importará em presunção júris tantum 

de paternidade, conforme disposto nos arts. 231 e 232 do Código Civil e 

Súmula 301, do STJ.17.O pedido de produção de prova testemunhal será 

avaliado em momento ulterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230466 Nr: 9363-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rizia da Silva Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 60, DETERMINO 

a citação editalícia da executada elencada na inicial (fls. 04), pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação da executada, 

NOMEIO desde já a Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade 

de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento 

no artigo 72, II, CPC.

4. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Cumpridos integralmente os atos acima, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13014 Nr: 1800-45.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 VISTOS

1. Analisando os autos, verifico que às fls. 784 o exequente esclarece 

que devido a uma falha no protocolo, o executado protocolou 3 (três) 

agravos de instrumento iguais, sob os seguintes números: a) 

1010300-31.2017.811.0000 b) 1010286-47.2017.811.0000 e c ) 

1010324-59.2017.811.0000. Ademais, requer a revogação do despacho 

anterior (fls. 782) e suspensão do processo, tendo em vista a liminar que 

deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada no 

Agravo de Instrumento nº 1010286-47.2017.811.0000.

2. Logo, a Secretaria procedeu à juntada da decisão e andamentos 

processuais do Agravo de Instrumento nº 1010286-47.2017.811.0000 às 

fls. 786/788.

 3. Considerando o que dispõe o agravo de instrumento nº 

1010286-47.2017.811.0000 em trâmite na 1ª Câmara de Direito Privado, 

(fls.787/788), DETERMINO a suspensão dos efeitos da decisão agravada, 

até que a Turma Julgadora decida sobre o mérito do recurso.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 11101-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Célia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que o perito judicial nomeado em fls.162, 

aceitou o encargo e encartou o laudo pericial em fls. 172/185

2. Intimadas, a parte requerida manifestou concordância com a prova 

produzida, ao passo que a parte autora manteve-se silente, conforme se 

vê em fls.186/190.

3. Diante disso, HOMOLOGO o laudo pericial de fls.172/185, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos.

4. DETERMINO que seja efetuado o pagamento dos honorários periciais 

fixados pela decisão de fls.144/145, nos termos do art.9º da Resolução 

nº127/211, do Conselho Nacional de Justiça, observando-se a conta 

bancária indicada em fls.184.

5. Ainda, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora, pelo prazo de 10 

(dez) dias, para que regularize a sua representação processual, devendo 

acostar a via original da procuração que outorga poderes ao causídico, 

sob pena de extinção, nos termos do art.76, §1º, I, do CPC.

6. Após, ABRA-SE vistas as partes para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, voltando-me conclusos 

para sentença.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153720 Nr: 5100-58.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Heimar Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a da Comarca de Torixoréu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que já foi oportunizado as partes manifestar sobre as provas 

que pretendiam produzir, sendo inclusive decidido à fl. 187.

 3. Também constato que o feito não carece de instrução probatória, já 

existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para 

ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152966 Nr: 4034-43.2011.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Heimar Saggin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45573 Nr: 24-63.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 Vistos.

 1. Visando a regularização da representação processual da executada, 

nos termos dos artigos 75, inciso VIII c/c art. 76, ambos do CPC determino 

que esta acoste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato social 

que instituiu a sociedade empresária, a sob pena de desentranhamento de 

folhas 72/78, além de incorrer no disposto no artigo 76, § 1º, II do 

CPC/2015.

2. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5047 Nr: 1313-12.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 Vistos.

 1. Visando a regularização da representação processual da executada, 

nos termos dos artigos 75, inciso VIII c/c art. 76, ambos do CPC determino 

que esta acoste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato social 

que instituiu a sociedade empresária, sob pena de desentranhamento de 

folhas 72/78, além de incorrer no disposto no artigo 76, § 1º, II do 

CPC/2015.

2. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272555 Nr: 2675-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROBERTO SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Analisando os autos, constato que às fls. 25 a exequente requer o 

sobrestamento do feito pelo período de 90 (noventa) dias, tendo em vista 

que a parte executada vem efetuando o pagamento mensalmente através 

de boletos.

2. Assim, SUSPENDO a presente execução de quantia certa, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, a fim de aguardar a quitação do débito.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, às 12hrs30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261410 Nr: 13871-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMA, IGMA, WMGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 45/61, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151907 Nr: 2352-53.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME, Bianca Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 : CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 12/02/2014, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2014 . Pág.: 

243)DISPOSITIVO11.Diante do exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade de fls.139/149, determinando o regular processamento 

do feito. 12.Advirta-se o Executado que em caso de reiteração de pedidos 

dessa natureza implicará na aplicação do disposto no artigo 77, § 2º do 

CPC/2015.13.Intimem-se. 14.Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171811 Nr: 4611-50.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Marcelo Alves Casella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Marcelo Alves Casella 

- OAB:13618 B

 21.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.22.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito.23.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA: VISTOS. 1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 

629/2018-PRES do TJMT, INTIME-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação que REDESIGNO PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 

2018, às 12hrs30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

695, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168505 Nr: 170-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairony Carvalho de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 123 foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "endereço insuficiente" e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

devolução e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276281 Nr: 4950-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Brenner Frades Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177189 Nr: 11370-30.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orceny Leonel Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da Instância 

Superior e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182486 Nr: 4223-16.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Pérola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 30.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda na forma do art.487, I, CPC/2015, e, por conseguinte: ?

DECLARO a inexistência de negócio jurídico entre o requerente ITAMAR 

PEROLA e a instituição financeira BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 

referente ao contrato formalizado pelo nº. 9120.?CONDENO o requerido 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A à reparação pelos danos morais sofridos 

pelo autor ITAMAR PEROLA, cujo montante fixo em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês partir do evento danoso, janeiro 

de 2011, e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação desta 

sentença.?CONDENO o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A na repetição em 

dobro do que foi pago pelo autor, subtraindo-se os valores que 

eventualmente foram creditados em sua conta, devendo ser acrescido de 

correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% a.m, a partir da 

cobrança/débito de cada parcela, nos termos da Súmula 43, STJ, e 

art.398, CC, montante a ser apurado em liquidação de sentença.31.Em 

razão da sucumbência, CONDENO o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º, CPC/2015. 

32.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269085 Nr: 368-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - 

OAB:MT 15.724

 Intimação da parte requerida, por seu procurador constituído, para que, 

desejando, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, como 

instrumento de defesa à petição nos autos e ao memorial descritivo de 

cálculo ora acostado, nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 197117 Nr: 1937-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total fixado, sob pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 7920-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Divino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ SILVA - 

OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a retirada 

da carta precatória e providenciar sua distribuição para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153025 Nr: 4113-22.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Tarso Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Rodrigo Marcio 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagmar Juliana Bernardi Jacob 

- OAB:4864-B/MT, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Larisse 

Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 164, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262434 Nr: 14524-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Marilan Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edmilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 89/90, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205280 Nr: 6747-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasone Messias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244343 Nr: 2298-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 115 e devolução da carta de citação de fls. 116, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63906 Nr: 6925-13.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de baixa e arquivamento definitivo de fls. 142, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 63906 Nr: 6925-13.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Intimação do advogado da parte Autora, para, em 05 (cinco) dias, retirar 

em mãos a missiva de fl. 123, para distribuição e cumprimento no Juízo 

deprecado, sob pena de restar impossibilitado o prosseguimento do feito.

II – Sem prejuízo, intime-o ainda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a distribuição da carta precatória de fls. 123, sob pena de 

extinção do feito, por ausência de procedibilidade. Aponto que a intimação 

não necessita ser pessoal, nos termos do entendimento sedimentado no 

STJ:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 63906 Nr: 6925-13.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 I – Ante o ofício de fl. 130, intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, 

retirar em mãos a missiva de fl. 123, para distribuição e cumprimento no 

Juízo deprecado, sob pena de restar impossibilitado o prosseguimento do 

feito.

II – Sem prejuízo, intime-o ainda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a distribuição da carta precatória de fls. 123, sob pena de 

extinção do feito, por ausência de procedibilidade. Aponto que a intimação 

não necessita ser pessoal, nos termos do entendimento sedimentado no 

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - 

ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

STJ – 3ª Turma – AgRg – no REsp 1129569/PE – Rel. Min. Massami Uyeda 

– julg. 10/10/2009 – DJE 23/10/2009.

III – Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272331 Nr: 2536-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

LARI KOLLN, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, para que se proceda, a 

intimação do patrono do exequente, para que providencie o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), valor este que deverá ser recolhido 

exclusivamente através de guia emitida pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), comprovando nos autos o 

recolhimento, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168465 Nr: 102-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeni da Cruz Siva, Unimed Cuiabá - 

Cooperativa de Serviço Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta - 

OAB:MT/9.172-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:Oab/MT 6.197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do Executado, para no prazo de QUINZE dias, pagar 

o débito, acrescido de custas, se houver. Ficando ciente que não 

ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10 

(dez) por cento e, também, de honorários de advogado, conforme previsto 

no artigo 523 e seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do Executado, para no prazo de QUINZE dias, pagar 

a diferença apresentada pelo contador judicial, acrescido de custas, se 

houver. Ficando ciente que não ocorrendo o pagamento voluntário, o 

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

honorários de advogado, seguindo-se a execução, com penhora e atos 

subsequentes, conforme previsto no artigo 523 e seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 1558-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Chiavagatti Francisquelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223369 Nr: 4884-24.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Busembai & Falceti Ltda, JULIANA CRISTINA 

FALCETI BUSEMBAI, Vitor Augusto Pieri Busembai

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4884-24.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 223369

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de BUSEMBAI & FALCETI, representado por 

VITOR AUGUSTO PIERI BUSEMBAI e JULIANA CRISTINA FALCETI 

BUSEMBAI.

 Conforme se extrai de certidão, à fl. 29, foi determinado por este Juízo a 

intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos.

 Posteriormente, às fls. 30, foi informada, na certidão que a exequente fez 

carga do processo em 20/02/2018 e devolveu em 04/05/2018 sem 

manifestação.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 28, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.
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 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177053 Nr: 11205-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noêmia Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 389/394, diga à exequente em 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 157866 Nr: 10353-27.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 42.

2. Proceda-se o desentranhamento da CDA n° 166593, promovendo as 

devidas anotações.

3. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

arquivamento provisório conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223713 Nr: 5092-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vieira Amorim, Walgliciley Ataides 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:OAB/MT 10.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar o 

comprovante de pagamento das custas, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, IV do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184953 Nr: 6247-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Cardoso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FESP, QUALICORP ADM. E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 24.308, Ticiana Scaravelli Freire - OAB:273.404/SP

 PROCESSO 6247-17.2014.811.0004 (CÓD. 184953)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Luiz Antonio Cardoso 

Ribeiro em face de Unimed Fesp e Qualicorp Adm. e Serviços Ltda.

Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome das empresas executadas, houve bloqueio do valor integral da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 6238-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Intime-se o contador, para que este se manifeste sobre a base da 

correção, a porcentagem dos juros, bem como a data utilizada para a 

incidência da correção e dos juros da mora.

Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca 

dos cálculos apresentados pelo executado.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210307 Nr: 9741-50.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clemilton Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente as fls. 16/17 pretende a citação por edital do requerido, 

tendo em vista a certidão de fls. 15.

O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital 

será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou nos casos 

previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foram realizadas apenas duas diligências para a citação da 

requerida, não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 

intimando a requerente para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço da requerida para a citação, sob pena de arquivamento.

Apresentado novo endereço, cite-se o requerido.

Sem a indicação de novo endereço, arquive-se os autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173273 Nr: 6439-81.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO & LEÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Goiânia - GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243169 Nr: 1493-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DOS SANTOS BRAZ ME, Maria dos Santos 

Braz Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A, em desfavor de M. dos Santos Braz ME e Maria dos Santos 

Braz, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 332/333 a parte autora informa que as partes compuseram 

amigavelmente e requerem a homologação do acordo firmado, bem como a 

suspensão do processo até o final cumprimento das obrigações 

estabelecidas no referido acordo.

É O RELATO. DECIDO.

Considerando o teor da manifestação de fls. 98/99, que informa realização 

de acordo entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 98/99, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, DEFIRO a suspensão do feito até a data do pagamento da última 

parcela do acordo, conforme pleito de fl. 99.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

Custas conforme pactuado pelas partes.

Após transcorrido o prazo e intimada a parte autora, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150607 Nr: 336-29.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/O, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 

9.030, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de um Cumprimento de Sentença, proposta por I.P.P de Carvalho 

Ltda em face de Banco Itau s/a, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em manifestação de fls. 292/293, a parte executada apresentara uma 

proposta de acordo que ensejasse o fim do litígio, subsequente ao 

proposto, às fls. 294/295 a parte exequente juntou o comprovante de 

pagamento do referido acordo, pugnando pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o relatório do necessário. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

extinção do feito. Face ao exposto, considerando a transação efetuada 

entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados 

à fls. 292/295 a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276680 Nr: 5199-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, Marcos Valério Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Luiz Curi, Angelita Peres 

Bueno Curi, Larissa Bueno Curi, Andre Luiz Bueno Curi, Marcos Bueno 

Curi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

Recebo os autos e declaro válidos todos os atos praticados, nos termos 

do artigo 64, §4º do CPC.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189382 Nr: 9802-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Araujo Gomes, Valdivina Luiza de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido 

a incorporar à remuneração do (a) Requerente o percentual de até 

11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para 

URV, bem como para condenar o Requerido no pagamento das diferenças 

pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado 

em regular liquidação de sentença. Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora atualizados pela remuneração oficial da 

caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme 

recente entendimento STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).22.FIXO 

como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação 

ocorrida e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou 

seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.23.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 24.Tendo em vista 

a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários 

advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, 

na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.25.DEIXO de determinar a remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é 

certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) 

salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC/2015).26.Transitada em julgado, 

caso nada mais seja requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações 

devidas.27.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 15 de maio de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265587 Nr: 16548-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FASSINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em desfavor de Gabriela 

Fassina Dias, ambos devidamente qualificados nos autos.

A Requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, sob o fundamento de que as partes transigiram amigavelmente. Por 

este motivo, pleiteia a desistência da ação, conforme fls. 48.

É o relato do necessário. Decido.

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Recolha-se eventuais mandados de busca expedidos nos autos.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263803 Nr: 15363-42.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas proposta por Juscelino 

Farias Costa, em face de Thaís Richeli Pereira Aquino, visando 

regulamentar o direito de visitas do genitor ao seu filho menor Heitor 

Chrystian Pereira Costa.

À fl. 35, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, as partes firmaram acordo com 

relação ao direito de convivência do filho menor.

Às fls. 37/38 o Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Uma vez que os direitos do infante mostram-se resguardados, 

HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 35, a fim de 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259570 Nr: 12578-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Campos Silva, Sebastião Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Maria Josefina Vieira Costa - OAB:22341/O, Nubbia 

Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por Adriano Campos Silva, 

visando a curatela de seu avô Sebastião Pereira dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As fls. 54/55 o Ministério Público noticia o falecimento do requerido em 

25/01/2018, conforme certidão de fls. 55 e pleiteia a extinção do feito nos 

moldes do art.485, inc. IX do CPC.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e.

Julgo Extinto a presente demanda, com fundamento no art. 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil, pela falta de interesse de agir, caracterizada 

pelo óbito do requerido.

 Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159781 Nr: 78-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCPA, MNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, 

cumulada com partilha de bens, ajuizada por Anita Lopes Duarte, em face 

de Espólio de Claudei Pereira Amaral, representado por Jose Teles de 

Amaral e Margarida Dias Pereira de Amaral, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 158/159 a requerente fora intimada pessoalmente, a promover o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, como demonstra a 

certidão do Oficial de Justiça, tendo a exequente permanecida inerte, 

como demonstrado em certidão de fl. 160.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Está demonstrada a desídia da parte, que, desde o mês de abril do ano de 

2017, deixou de prover o devido andamento aos autos, apesar de 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, restando claro o 

desinteresse em seu prosseguimento, estando os autos abandonado.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:

“III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”
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Considerando o descaso da parte exequente com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221190 Nr: 3551-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Raul Darci Dolzan, em 

face de Energisa Mato Grosso S/A, devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

 A parte autora apresentou um cálculo as fls. 91/93, pleiteando a 

execução da sentença e o requerido, após devidamente intimado as fls. 

96, se manifestou pela concordância com os valores e juntou 

comprovante de pagamento da condenação, conforme demonstra 

manifestação de fl. 97 e comprovante de fl. 98.

Às fls. 101 a representante do Espólio da parte exequente, que faleceu 

em 13 de fevereiro de 2018, se manifestou pela expedição de alvará para 

liberação do crédito, juntando também o termo de compromisso de fl. 102 e 

cópia de decisão judicia proferida na ação de inventário de cód. 272191.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o valor da presente execução de sentença já fora 

depositado judicialmente pela parte executada, o processo de execução 

realizou o seu objetivo, abre-se vistas para sentença extintiva nos moldes 

do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é a expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados e extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

às fls. 97/98, em favor do espólio do exequente, devidamente 

representado pela inventariante Nina Tereza de Oliveira Dolzan, 

observando-se as contas indicadas as fls. 101.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259201 Nr: 12334-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, Poliana 

Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 259201

 1) O réu Fabrício Rêgo de Oliveira Mattos foi pessoalmente intimado da 

sentença (fls.272).

2) O termo de apelação, pelo própria réu, em autodefesa, foi apresentado 

em fl.273, quando da intimação da sentença.

 3) Efetuado juízo positivo de admissibilidade do recurso em decisão de 

fl.274, foi determinada intimação da defesa técnica constituída para 

apresentação das razões recursais.

4) Conforme certidão de fl.279, o advogado do réu foi devidamente 

intimado via DJe.

 5) No entanto, a certidão de fl.280, atesta que em 21.05.2018 decorreu “in 

albis” o prazo para que a defesa técnica constituída apresentasse as 

razões recursais.

6) Diante do exposto, intime-se pessoalmente o réu Fabrício Rêgo de 

Oliveira Mattos, para que apresente as razões recursais no prazo de 08 

(oito) dias, informando que, se não apresentadas, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público.

7) Ante certidão de fl.270, intime-se por edital, a ré Poliana Aparecida Silva 

da sentença de fls.248/262-v.

8) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 05.6.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271110 Nr: 1690-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Decisão

Autos de cód. 271110

 1) Diante da certidão de fl.118, intime-se, pessoalmente, o réu Túlio Aires 

Castro para apresentar alegações finais, informando que, se não o fizer, 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

2) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 05.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Decisão

Autos de cód. 9203

 1. Em atenção à decisão prolatada em Sessão de Júri realizada no dia 

22.05.2018 de cód.262529, em anexo, redesigno sessão de Júri para o dia 

17.09.2018, às 07h30min (MT).

 2. Designo sorteio dos jurados, para a temporada de Novembro, para o 

dia 01.11.2018, às 13h00min (MT).

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211696 Nr: 10498-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gledson Machado Fontoura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLEDSON MACHADO FONTOURA, Cpf: 

78932181187, Rg: 1.040.246-9, Filiação: Nedir da Silva Machado e Valdeci 

Divino Fontoura, data de nascimento: 21/03/1978, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), marceneiro, Telefone 3401-2744. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, caput do Código Penal.

Despacho: 1. Ante a não localização do réu para citação pessoal, 

conforme certidões de fls.41,44 e 49, vistas ao Ministério Público.2. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 05 de junho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259201 Nr: 12334-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, Poliana 

Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): POLIANA APARECIDA SILVA, Cpf: 

03240405121, Rg: 2.117.488-1, Filiação: Vera da Silva, data de 

nascimento: 01/04/1989, brasileiro(a), natural de Anapolis-GO, solteiro(a), 

caixa, Telefone 66 9222-7579. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA RÉ, ACIMA QUALIFICADA, DA SENTENÇA DE 

FLS. 248/262, CUJO DISPOSITIVO SEGUE ABAIXO TRANSCRITO.

Resumo da Inicial: Dispositivo Absolvo a denunciada Poliana Aparecida 

Silva, pelo crime previsto no artigo 171, caput, CP, nos termos do artigo 

386, VII, CPP; Intimem-se as vítimas; As vítimas e a ré absolvida deverão 

pleitear, na esfera cível, a devolução dos valores apreendidos;

Despacho/Decisão: 6)Diante do exposto, intime-se pessoalmente o réu 

Fabrício Rêgo de Oliveira Mattos, para que apresente as razões recursais 

no prazo de 08 (oito) dias, informando que, se não apresentadas, 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.7)Ante certidão de fl.270, intime-se 

por edital, a ré Poliana Aparecida Silva da sentença de 

fls.248/262-v.8)Cumpra-se.Barrado Garças- MT, 05.6.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 06 de junho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 91256 Nr: 5116-80.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar contrarrazões.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000626-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY MAIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 
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diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 254087 Nr: 9012-53.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Graziane Delmondes, Lazaro Carlos 

Macedo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 Intimação da autora do fato, Paula Graziane Delmondes, para apresentar, 

no prazo de 10 (dez)dias, resposta aos Embargos de Declaração opostos 

pelo Ministério Público.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170420 Nr: 6584-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES PICHININ - 

OAB:2.337 B

 Certifico que intimo as partes, através dos seus advogados, do retorno 

dos autos à Comarca, devendo se manifestar no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17478 Nr: 2178-87.2001.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 Certifico que intomo as partes, através dos seus advogados, do retorno 

dos autos, devendo se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002353-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLAO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002353-68.2018.8.11.0006 REQUERENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO 

REQUERIDO: SOLAO PINHEIRO Vistos etc. Trata-se de ação remoção de 

curatela proposta por Rodrigo de Oliveira Simão em face de Solão Pinheiro. 

Narra o Requerente, em síntese, que é filho da interdita Rozinei Tavares de 

Oliveira tendo como curador o requerido Solão Pinheiro. Contudo, em 

razão de problemas de saúde o curador não possui condições de assistir 

a Sra. Rozinei Tavares e que desde então passou a cumprir com os 

encargos da curatela com anuência do requerido. Desta forma, o 

Requerente deseja se tornar curador da interdita para prestar-lhe 

assistência e por consequência a remoção do atual curador. É O 

RLATÓRIO. DECIDO. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal nos termos do art. 334, §4º, inciso II, 

do CPC. Ademais, intime-se a equipe técnica deste Juízo para realização 

estudo psicossocial na residência de ambas as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a juntada do estudo e decorrido o prazo de resposta 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tendo em vista que a notificação 

extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se quanto a tal 

questão, bem como para promover a apresentação da notificação correta 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de rejeição liminar do pedido. 2 – Em 

seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 
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modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDO DA SILVA PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002496-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002497-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOARES BESERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002500-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ DA CONCEICAO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181160 Nr: 2973-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL, AFCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar, acerca das buscas efetuadas no processo, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 3271-17.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINNER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez), acerca das 

buscas efetuadas nos autos de bens do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156744 Nr: 4435-65.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195526 Nr: 764-29.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANGELO FRADE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar a cerca dos honorários periciais, bem como efetuar o 

recolhimento no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 9682-03.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DIONISIO DE AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Por outro lado, como houve alteração do valor pela própria parte 

exequente, INTIME-SE novamente a parte executada para promover o 

pagamento do débito já com a incidência de multa, pelo não pagamento 

espontâneo da dívida e a ausência de recebimento da impugnação com 

efeito suspensivo, no valor de R$ 17.825,97 (dezessete mil oitocentos e 

vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131309 Nr: 10000-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MANFREIN GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2.337 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 1 – Considerando a informação de fl. 62, aliada a certidão e espelho de 

fls. 67/68, CUMPRA-SE a decisão de fl. 58 para o fim de expedir alvará 

para levantamento dos valores pleiteados, conforme já deliberado.

2 – Com o cumprimento das determinações supra, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas necessárias.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6039 Nr: 891-31.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOMINGOS PIANTA, CLARINDA 

VENCESLAU DA SILVEIRA PIANTA, ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO GOMES, JOÃO PAULINO 

GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, AGENOR APARECIDO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, MAFALDA LESSI GOMES, MANOEL PAULINO 

GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, 

AGENOR APARECIDO GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES, IVANIR 

SEGANTIN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 DESPACHO

1 – Primeiramente, CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da 

sentença de fl. 503.

2 – Em seguida, PROMOVA-SE seu integral cumprimento para o fim de 

promover a baixa no sistema RENAJUD, bem como a expedição de alvará 

conforme já deliberado.

3 – Com o cumprimento das determinações supra, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas necessárias.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161594 Nr: 9390-42.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE FERREIRA PEDROSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO XAVIER PAULINO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ABERTA A AUDIÊNCIA: tentada a conciliação entre as partes, esta restou 

frutífera nos seguintes termos:

A) O réu apresentou proposta de pagamento do valor dos danos materiais 

e morais, bem como demais consequências dos pedidos iniciais no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) parcelado em 30 (trinta) prestações 

mensais, o que foi aceito pela parte autora;

B) A primeira prestação terá vencimento no próximo dia 11/06/2018, sendo 

que as demais parcelas o pagamento será feito mensalmente todo dia 5 de 

cada mês a partir do mês de JULHO/2018.

C) O depósito será efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil, 

Agência 0184-8, c/c 56.201-7 em nome da autora;

 D) foi acordado ainda que em caso de atraso de 2 (duas) prestações, 

ocorrerá o vencimento antecipado de todas as parcelas a vencer;

DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto e à vista do que dispõe o art. 714, §1º do 

CPC, este Juízo HOMOLOGA por sentença a convenção acima descrita, 

com fulcro no art. 487, III, alínea a do CPC, para que sejam produzidos 

seus jurídicos e legais efeitos, para o fim de consolidar a documentação 

apresentada pelas partes, com os acréscimos ressaltados acima, como 

os autos originais.

 2. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

3. CUMPRA-SE.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 471-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMETILDE LEITE DA COSTA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE quanto à regularidade da intimação das partes acerca 

da decisão de fl. 700, informando minuciosamente a correção da 

representação processual do polo passivo na pessoa do advogado 

intimado à fl. 701.

2 – CERTIFIQUE-SE ainda se houve entrega efetiva da carta de 

adjudicação mencionada em certidão datada de 01 de março de 2018, bem 

como proceda-se a correta numeração da página de acordo com a 

cronologia dos atos processuais, uma vez que referida certidão 

encontra-se juntada entre a decisão de fl. 700 e a intimação de fl. 701, 

porém, confeccionada em data incompatível com sua localização nos 

autos.

3 – Após as providências dos itens 1 e 2, com fulcro nos artigos 9º e 10 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se quanto a petição de fls. 702/717, bem como para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

4 – Decorrido o prazo acima, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 7776-70.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 444-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 
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termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148856 Nr: 7414-34.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151306 Nr: 10139-93.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ - ME, 

PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152164 Nr: 11119-40.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA RODRIGUES BORGES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181309 Nr: 3078-79.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON RANZULI SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182116 Nr: 3556-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187095 Nr: 6400-10.2015.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERICO DE SORVETES JACARE LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192260 Nr: 9695-55.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, ROSALVO 

JORGE CUNHA CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO, ROSALVO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 2126-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL - OAB:, LAUANE - 

OAB:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 243-89.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLDCP, CLDCB, JDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGD, JD, GJDB, ACDSCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, PEDRO OVELAR - OAB:6.270, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 

RAUL CANAL - OAB:10.308

 DECISÃO

1 – Tendo em vista a certidão de fl. 2.351, a qual atesta o decurso do 

prazo concedido para a parte ré declinar o endereço de testemunha 

arrolada e na qual houve não houve desistência expressa na oitiva, 

consoante consignado em ata (fl. 2.348), este Juízo DECLARA preclusa a 

oportunidade da produção da referida prova oral ante a inércia da parte 

interessada e, nesse sentido, encerra a instrução processual.

 2 – INTIMEM-SE as partes para apresentação de memoriais no prazo 

comum de 30 (trinta) dias.

3 – Em seguida, CONCLUSOS para sentença.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15840 Nr: 1304-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374372S/P

 nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez)dias se manifestar nos autos e requerer o que entender 

de direito, haja vista que já decorreu o prazo de suspensão do presente 

feito, pactuado pelas partes.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002395-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

05 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002504-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a Quinta Vara Cível 

desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001510-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001510-74.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: RINALDO SOUZA FAUSTINO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para averbação da ação nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo sistema Serasajud. No mais, antes de analisar o requerimento 

exposto na petição de id. 13477404, reoportunizo pela última vez e sob 

pena de extinção, que a credora comprove ter diligenciado junto ao 

cartório de registro de imóveis em busca de patrimônio em nome do 

devedor, mormente porque a suspensão prevista pelo art. 921, inciso III do 

CPC se aplica nos casos em que “...o executado não possuir bens 

penhoráveis.” Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de junho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA EMBARGADO: BRITO STEFFENS & STEFFENS 

LTDA - ME Tendo sido juntado documentos na defesa, oportunizo a 

Embargante manifestar, querendo, no prazo de 15 dias. Designe audiência 

de tentativa de conciliação no Centro Judiciário desta comarca. Intimem-se. 

Caceres, 6 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito ,

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001983-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EMBARGANTE)

RODRIGO PEREZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001983-89.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: RODRIGO PEREZ, R. PEREZ RESTAURANTE - ME 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Designe audiência de tentativa de 

conciliação para realização no Centro Judiciário desta comarca. Intimem as 

partes para comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Caceres, 

6 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MANOEL TEIXEIRA NETOS EMBARGADO: SAMUEL ALVES 

DE CARVALHO Esclareçam as partes quanto ás provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 dias. Caceres, 6 de junho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003551-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

V J DE OLIVEIRA & CIA LTA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta de Ofício expedido.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando devolução de AR.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 210,00 reais (zona rural - cf. ID 

814880 e ID 814897), visando o cumprimento do novo Mandado de 

Reintegração de Posse a ser oportunamente expedido (cf. decisão - ID 

13184585). Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de junho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219741 Nr: 6984-09.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Vistos, etc.

 Cuida-se de ação de cobrança.

 Inicialmente melhor refletindo sobre o questionamento apresentado no 

último despacho, assiste inteira razão às partes, sendo a Justiça Comum a 

competente para processar e julgar a presente.

 De outro lado, ante a manifestação do Autor às fls.294/297 quanto a 

suposta prevenção e competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, 

nos termos do art. 9º do CPC, manifeste-se a parte Ré no prazo de 15 

dias.

 Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188830 Nr: 7511-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES MATIAS, ESPOLIO DE 

MARIA AUVENI MATIAS RAMOS, LUIZ MATIAS DE SALES, MARIA LEA 

MATIAS RONDON, MARIA EDITE MATIAS DE OLIVEIRA, MARIA IRENILDA 

MATIAS DOS SANTOS, RAIMUNDO MATIAS DE SALES, MARIA DE 

LOURDES SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, paea, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da certidão do oficial de justiça com 

a informação que o requerido LUIZ MATIAS DE SALES faleceu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163122 Nr: 407-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEDRO AQUINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165446 Nr: 2512-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA VIANA, SANDRA APARECIDA 

MOTA GERVAZONI VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO FREIRE, GLAUCIA MARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do pleito de fl. 145, cumpre consignar que já houve tentativa de 

penhora via Bacenjud (fls. 124/125). Diante disso, INDEFERE-SE, nesse 

ponto, o pedido formulado pela parte exequente, porquanto não houve 

demonstração pela autora da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária dos devedores ou fatos novos a 

demonstrar alteração do cenário fático que justificassem outra diligência 

no sistema Bacenjud.2 – Por outro lado, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – ... 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE 

a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002512-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002512-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDREIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de pedido de liquidação de sentença proferida 

em ação coletiva, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rio 

Branco, nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, 

movida pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual, em 

face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) e seus sócios Carlos 

Roberto Costa, James Matthew Merrill, Carlos Nataniel Wanzeller e Lyvia 

Mara Campista Wanzer. O cumprimento da sentença proferida em ações 

coletivas tem suas peculiaridades, constituindo-se na chamada “liquidação 

imprópria”, uma vez que tramita em Juízo diverso do prolator do título, 

fazendo surgir, a partir de então, uma outra relação jurídica processual, 

distinta da originária, com partes diversas das originalmente constituídas 

(Ministério Público, Ympactus Comercial Ltda e seus sócios), por isso é 

imprescindível que a petição inicial observe todos os requisitos do CPC. 

Insta salientar que não há aplicabilidade da isenção de que trata o art. 18 

da Lei 7.347/85, já que esta é concedida, apenas, em favor da parte 

autora da ação coletiva, o que não é o caso dos autos. Portanto, em se 

tratando de uma nova relação jurídica, há, sim, necessidade de se 

estabelecer valor à causa, com incidência de custas e recolhimento da 

taxa judiciária, havendo, inclusive, entendimento de que, por se tratar de 

outra relação jurídica, deva haver citação e não apenas intimação. A esse 

respeito, se pronunciou o Min. Teori Albino Zavascki, no REsp 475.566/PR, 

1ª Seção, j.25.8.2004, DJ 13/09/2004: “... Não é uma ação de execução 

comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da 

individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a 

titularidade do exequente em relação ao direito material”. No mesmo 

sentido: STJ, Recurso Especial nº 1.391.835-SP (2013/0203198-0) Relator: 

Min. Marco Buzzi, DJ 27/11/2014. Noutro giro, insta consignar que, na 

espécie, a liquidação não se restringe apenas em apurar o quantum 

devido, mas, também, visa averiguar a titularidade do credor quanto ao 

direito material, a partir da análise de fatos não considerados no processo 

principal, razão pela qual, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo 

procedimento comum – art. 509, inciso II do CPC. Neste sentido, em razão 

da natureza da demanda, cuja sentença não analisou a situação daqueles 

por ela alcançados (e nem teria como!), há necessidade de a parte 

liquidanda informar ao Juízo: a) as datas de ingresso na rede e a que título 

(partner, divulgador AdFamily, divulgador AdCentral); b) as datas e 

valores pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, 

inclusive, a que título os referidos valores foram pagos e recebidos, 

juntando, para tanto os extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 

99 Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; 

d) por fim, apresentar memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença, no item 

B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções (subitens 

“B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”). Ademais, não 

obstante tenha atribuído valor à causa, a parte não recolheu a taxa 

judiciária e custas inicial. A Autora alega que não possui condições de 

arcar com as despesas processuais, razão pela qual requer a concessão 

da assistência judiciária gratuita. No entanto, em sua qualificação, 

informou exercer a função de autônoma, com capacidade para 

investimento, havendo, portanto, elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência. Ademais, não há nos autos elementos e/ou 

documentos que demonstrem a situação de hipossuficiência alegada pela 

autora. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Portanto, embora o Código de Processo Civil disponha acerca da 

concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar 

com as despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossufiência não pode ser afastada, eis que a Constituição Federal 

dispõe de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NCPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, e, para tanto, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício, documento que comprove sua renda mensal (cópias carteira de 

trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá 

recolher as custas judiciais e despesas processuais, além de emendar a 

inicial como delimitado acima, sob pena de arquivamento. Deverá ainda na 

emenda a parte esclarecer como efetuou os pagamentos. Intime-se. 

Caceres, 06 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002010-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA MURIELLY SOUZA TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002010-72.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: KARLA MURIELLY SOUZA 

TAVARES Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Aymoré crédito, financiamento e investimento S/A em face de Karla 

Muriely Souza Tavares, na qual narra, em síntese, ter celebrado com a 

Requerida contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, 

no entanto, teria a Ré deixado de cumprir com o pagamento das parcelas. 

Requereu a busca e apreensão do veículo liminarmente. Na decisão de id. 

13048808 foi deferida a liminar para busca e apreensão do veículo, que foi 

devidamente cumprida (ids. 13118461 e 13217329). No id. 13240376, a 

Requerida compareceu nos autos pugnando pela purgação da mora tão 
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somente com relação às parcelas vencidas. Requereu a expedição da 

competente guia para pagamento nestes termos. Juntou documentos de id. 

13240406 a id. 13240551. Após, vieram-me conclusos os autos. É o 

sucinto relatório. Decido. Em que pese os fundamentos esboçados pela 

parte Ré, que o pedido de id. 13240376 não merece prosperar, haja vista 

que a redação do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deixa claro que 

faculta ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Neste rumo, 

extrai-se da legislação pertinente que para que o devedor seja mantido na 

posse do veículo dado em garantia deve haver a quitação da sua 

integralidade, no prazo de cinco dias, e não somente a purgação da mora 

com o pagamento das parcelas já vencidas como requer a parte Ré. 

Ademais, esse é o entendimento adotado pelo o Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária".2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014). Em suma, a legislação de regência pretendeu garantir ao 

credor da referida modalidade contratual um modo de resolução contratual 

diferido, de sorte que a ação em comento tem por escopo garantir o 

cumprimento pleno do contrato de financiamento. Sendo assim, indefiro o 

pleito de id. 13240376, porque está em discordância com a legislação e 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, devendo a 

purgação se dar por meio do adimplemento total do saldo remanescente do 

contrato, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Para 

tanto, tendo em vista a análise do requerimento da Requerida neste 

momento, faculto à mesma o prazo de 03 dias para efetuar a purgação da 

mora, compreendendo a totalidade da dívida, qual seja, as parcelas 

vencidas e vincendas, devidamente atualizadas desde a data do último 

cálculo apresentado até a data do efetivo depósito. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de junho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, PAULA 

FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE TAL, 

SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por espólio de 

ALVARO FERREIRA, em face de JORGE FERREIRA BARBOSA e outros, 

na qual a parte autora noticia reiterada invasão do imóvel objeto dos autos 

pelos requeridos. Antes de adentrar a análise da questão posta, é 

necessário fazer algumas ponderações acerca do processo, de modo a 

relembrar a trajetória da ação e ressaltar a atual fase processual. 

Inicialmente, os autores ingressaram com a presente ação de reintegração 

de posse com pedido de liminar (id. 700452), que foi concedida por este 

Juízo (id. 811291), e devidamente cumprida com auxílio de força policial 

(ids nº1043326, 1584818, 1584822). O feito tramitou regularmente até 

prolação de sentença (id. 4987550), a qual julgou procedente a ação de 

reintegração, tornando definitiva a liminar concedida. Após trânsito em 

julgado da sentença (id. 8757721), os autores informaram o 

descumprimento do comando judicial (liminar e sentença), tendo os 

Requeridos realizado nova invasão do imóvel objeto dos autos, 

requerendo o cumprimento da sentença com o consequente 

revigoramento do mandado de reintegração. Em decisão de id. 10492158, 

foi determinado o revigoramento do mandado de reintegração de posse á 

parte autora pela Excelentíssima Dra. Alethea Assunção Santos, na 

ocasião, Juíza substituta desta Vara. Em manifestação de id. 11549444 o 

Requerido Antônio Luciano de Oliveira requereu a extinção da demanda 

sob o fundamento de litispendência com processo em andamento na 

Justiça Federal de nº 0003641-092011.4.01.3601. Na petição anexada no 

id. 10723072 compareceu nos autos o Requerido Antônio Luciano de 

Oliveira, alegando incompetência deste Juízo para processar a ação, 

defendendo a competência da Vara Agrária, pleiteando a remessa dos 

autos. Em decisão fundamentada (id. 11608884) o pedido de declinação e 

competência à Vara Agrária foi indeferido, sendo mantida a decisão de 

revigoramento do mandado para cumprimento de liminar, sendo novamente 

cumprida a reintegração da posse (id. 11655170 e 11655688). Para 

análise do pedido de litispendência com suposta ação em tramitação na 

Justiça Federal de nº 0003641-092011.4.01.3601, este Juízo facultou o 

contraditório à parte autora e determinou que o Requerido juntasse aos 

autos a cópia da petição inicial e das decisões proferidas na referida ação 

em 15 dias, tendo os Requeridos deixado transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (id. 12461463). Posteriormente, em manifestação 

de ids. 12836012 e 12836104, a parte autora noticiou nova invasão dos 

Réus à área em questão, afirmando que os mesmos teriam cortado o 

arame das cercas que circundam o imóvel, adentrando à propriedade e 

promovendo ameaças, impedindo o trabalho de funcionários do autor, bem 

como ameaçando destruir as construções e benfeitorias realizadas no 

imóvel. Juntaram documentos de ids. 12836225 a 12837084. Requerem 

que seja novamente revigorado o comando de reintegração de posse da 

área, determinando a desocupação do imóvel pelos Requeridos em 24 

horas, sob pena de multa diária, bem como seja determinando que os Réus 

mantenham distância do imóvel a ser delimitada. É o relatório. Decido. Em 

síntese, requer o autor o cumprimento da sentença proferida nos autos, 

na qual foi ratificada a liminar concedida para reintegração de posse do 

imóvel em favor das partes autora, pois, segundo a mesma, os requeridos 

tornaram a invadir a área em questão, causando ofendendo seu exercício 

de posse, desferindo ameaças no sentido de causar danos e impedindo a 

utilização do imóvel. Alega que embora tenham sido reintegrados na posse 

do imóvel por várias vezes, os Requeridos permanecem à margem da área 

ameaçando invadir o local, porquanto requerem que além do 

revigoramento da reintegração de posse, seja determinado que os 

Requeridos mantenham distancia mínima do imóvel. O pedido merece 

acolhimento. Inicialmente, não há qualquer controvérsia quanto a posse do 

autor sobre o imóvel em questão, mormente porque a demanda já foi 

julgada procedente, conferindo em definitivo a tutela jurídica ao exercício 

do direito de posse sobre o bem à parte autora. Notadamente, quanto a tal 

fato, muito já foi exposto haja vista que embora a demanda tenha sido 

julgada procedente, após o trânsito em julgado, várias decisões foram 

proferidas nos autos, por haver necessidade de reafirmar o direito do 

autor de exercer a posse em razão da decisão definitiva proferida, que 

vem sendo desrespeitada. Já no que tange ao novo pedido sustentado 

pelo autor, como exposto, narra a ocorrência de nova invasão da área 

pelos Requeridos. Neste rumo, no que tange a prova da invasão ter sido 

realizada pelos Requeridos, além das evidências apresentadas pelas 

imagens acostadas pelos autores, onde restaram demonstradas 

evidencias de invasão da área em questão, tenho que o próprio histórico 

processual deste feito é capaz de levar à percepção dos fatos alegados 

pelos autores, no sentido de que os Réus, novamente ignorando a ordem 

imputada por este Juízo, tornaram a invadir o imóvel. Isso porque, extrai-se 

da presente demanda que por reiteradas vezes os Requeridos, 

desobedecendo à ordem judicial e afrontando o Poder Judiciário, tornam a 

invadir o imóvel em questão, ofendendo a posse dos autores. Deste modo, 

não é preciso muito esforço para se concluir que os Requeridos são os 

responsáveis pela nova invasão da área, fato que pode ser extraído das 
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imagens e fatos narrados pelo autor e principalmente do histórico de 

comportamento dos requeridos nestes autos, que como dito, que ignoram 

a ordem judicial e reiteram a invasão da área. Não obstante, como dito, é 

de se perder as contas de quantas vezes, mesmo após a coisa julgada, 

este Juízo foi acionado para tomar medidas de cunho coercitivo contra os 

Requeridos para se fazer cumprir a determinação judicial. Diante disso, 

tenho que a atitude perpetrada pelos Requeridos, já deixou de ser apenas 

desrespeitosa, tendo nítido caráter de afronta ao Poder Judiciário, que a 

meu ver tem o intuito de provocar, debochar e causar-lhe descrédito junto 

à sociedade. O fato é que a conduta dos Réus, além de demonstrar total 

desrespeito e afronta, vem ocasionando um desgaste desnecessário ao 

Judiciário, que como de conhecimento, tem inúmeras ações aguardando 

julgamento e precisa lidar com a situação retratada nestes autos, 

reafirmando decisão de mérito terminativa, tão somente pelo fato de que 

os Réus ignoram todos os comandos reiteradamente proferidos por este 

Juízo. Não obstante, o desrespeito do comando judicial, além de afetar o 

Judiciário e toda a sociedade que aguarda a análise das tutelas 

pretendidas, atinge principalmente o direito da parte vencedora, que 

embora o tenha alcançado judicialmente, fica impossibilitada de exercê-lo 

por desrespeito da parte contrária. É de bom alvitre mencionar que a 

sentença proferida nos moldes do art. 487 do Código de Processo Civil, 

como bem especifica a redação do referido artigo, soluciona o mérito, 

operando sobre a mesma o fenômeno da coisa julgada. Porquanto, 

estando a matéria aventada na presente lide abarcada pela coisa julgada, 

haja vista a prolação de sentença de mérito nos autos, é inaceitável que a 

parte Ré permaneça em contínuo desrespeito ao pronunciamento judicial 

devidamente fundamento, especialmente por se trata de atitude totalmente 

desgarrada de qualquer justificativa ou elementos que pudessem embasar 

a sua conduta. Portanto, as atitudes dos Requeridos ofendem o direito 

adquirido da parte autora, bem como o ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada, que não podem ser levada à diante. Fato é que a situação 

retratada não deve perpetuar, embora pareça ser a pretensão dos 

Requeridos. Porquanto, havendo nos autos decisão definitiva em favor 

dos autores, e reiterado descumprimento de ordem judicial dos Réus, é 

necessária a tomada de medidas mais enérgicas para que se faça 

respeitar o comando judicial deliberado, e reiteradamente desprezado pela 

parte Ré. Pois bem. Como dito, tendo sido demonstrada a ocorrência de 

nova invasão do imóvel, em nítida ofensa à posse do autor, bem como em 

transgressão à norma concreta contida na sentença proferida neste 

processo, é de se acolher o pedido de revigoramento do mandado de 

reintegração de posse, em caráter de cumprimento de sentença, a fim de 

restabelecer o exercício da posse do imóvel ao autor, reconhecida 

judicialmente em sede de liminar e sentença de mérito. Outrora, em 

atenção ao pedido e fundamentos esboçados pela parte autora, e sendo a 

tutela almejada plenamente pertinente e necessária no caso em apreço, 

haja vista o descumprimento reiterado da decisão pelos Réus, além do 

revigoramento do mandado de reintegração de posse, é de se acatar o 

pedido de que os Requeridos mantenham distância mínima do imóvel em 

questão, o que faço amparado NO ART. 139, INCISO IV, do Código de 

Processo Civil. A medida é necessária para segurança jurídica do 

comando judicial proferido nestes autos, e se justifica pela situação 

vivenciada pelo autor nos autos, na medida em que os Requeridos 

reiteradamente tornam a invadir o imóvel, descumprindo a decisão judicial. 

Porquanto, a excepcionalidade da providência encontra amparo na própria 

situação retratada nos autos, haja vista a continuidade da posse do autor 

reiteradamente molestada. Outrora, entendo razoável o distanciamento 

imposto, haja vista que a propriedade é cortada por uma BR, se 

estabelecendo o imóvel à beira da mesma, o que causa perigo aos 

Requeridos e demais membros da associação. Outrora, como já informado 

nos autos, existe imóvel cedido pela Prefeitura desta cidade para que os 

Requeridos se estabeleçam, qual seja, lote 02, quadra 19, setor 8, 

localizado na Rua Joaquim Murtinho bairro Carrapatinho, conforme se 

extrai do documento de id. 12837045, o que justifica a distância imputada, 

por ser a média de distância entre o imóvel cedido e a área em questão. 

Ademais, conforme demonstrado pela própria parte autora, é medida que 

já foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 128370060) em caso 

semelhante. Porquanto se trata de medida pertinente. Deste modo, a fim de 

resguardar o direito da parte autora, bem como em prol da própria 

integridade física dos Requeridos e demais membros da associação, 

deverão os mesmos, após a nova reintegração da posse da área à parte 

autora, deverão resguardar distância mínima de 02 quilômetros de 

distância do imóvel objeto dos autos, qual seja, Fazenda Rancho Verde, 

compreendendo toda sua área de 1.693,7083 hectares. Por fim, no que diz 

respeito a alegação de litispendência desta demanda com suposta ação 

em tramitação na Justiça federal, como a parte Ré não atendeu ao 

comando deste Juízo, notadamente quando intimada a apresentar cópia da 

inicial e decisões proferidas na referida ação, tenho que este Juízo está 

desprovido de informações suficientes para análise do pedido, eis que 

desacompanhado de documentos que pudessem embasá-lo. Porquanto, 

deixo de analisar o pedido de litispendência pleiteado pela parte Ré. Diante 

do exposto, DETERMINO que seja revigorado o Mandado de Reintegração 

de Posse expedido nos autos, para que seja realizado novo cumprimento 

de modo a restabelecer o exercício da posse do imóvel ao autor, bem 

como DETERMINO, ainda, que os Requeridos se abstenham de se 

aproximar do imóvel em questão, DEVENDO OS RÉUS E QUAISQUER 

MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO RESGUARDAR DISTÂNCIA MÍNIMA DE 02 

QUILÔMETROS DA ÁREA OBJETO DOS AUTOS, EM TODO O SEU 

TERRITÓRIO. Autorizo, desde já EM SENDO NECESSÁRIO, a requisição de 

Força Policial, para auxiliar no cumprimento da presente decisão. Todavia, 

recomendo a máxima cautela no cumprimento do mandado, a fim de se 

evitar violência desnecessária. Os Srs. Oficiais de Justiça deverão 

realizar auto circunstanciado do local, intimando os presentes 

(“invasores”) acerca desta decisão, cientificando-os do dever de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais, cujo descumprimento implicará em 

multa diária que majoro para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal em razão de seus 

atos. Cumprida a reintegração da posse, aguarde-se por 15 dias a 

manifestação de quaisquer das partes. Não havendo requerimentos e 

inexistindo custas pendentes a recolher, arquive-se. Intimem-se- 

cumpra-se. Cáceres, 06 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83614 Nr: 10009-45.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155175 Nr: 2672-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELE CONCEIÇÃO CASTRILLON CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

131 folhas (01 volume) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que no prazo de 15 dias 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153419 Nr: 711-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE FARIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, MAGNIFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

181 folhas (01 volume) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que no prazo de 15 dias 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81264 Nr: 7798-36.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTECOLOR LTDA, ARLEY TILSON SENN, 

GILBERTO CLEITON SENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161245 Nr: 9036-17.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que estes autos encontram-se carga com o advogado 

MARIONELY ARAUJO VIEGAS desde o dia 02-03-2018 e até a presente 

data, não nos devolveu. Assim, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o referido advogado 

para que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147846 Nr: 6239-05.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b, LUIZ ALFEU MOOJEM RAMOS - OAB:5.291, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 1925-16.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMETÁLICA MINERAÇÃO LTDA, JUVENIL 

TIBERCIO FELIX, CLAUDIO DE MELO PAIVA, IMS EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LUIZ GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:59.645 MG, VINICIUS MOREIRA MITRE - OAB:47865

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 18.04.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 44067 Nr: 2545-72.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIUM INFORMÁTICA LTDA, RUI GOMES 

FILHO, MARIA CLÁUDIA CHICARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 44067 Nr: 2545-72.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIUM INFORMÁTICA LTDA, RUI GOMES 

FILHO, MARIA CLÁUDIA CHICARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A

 Vistos, etc.

a) Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

no feito, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40 da Lei 6830/80;

b) Às providências. Cumpra-se

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011741-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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S. M. ELLER CONSTRUTORA - MARMORARIA E PRESTACAO DE SERVICO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO MALDONADO QUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instância. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001704-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001704-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003833-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLF HINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATA E ATUALIZADA NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 68 de 833



comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004948-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ZENAIDE MACIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002243-69.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em trazer a prova 

da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELISA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010528-34.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SELISA DA SILVA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovação de sua 

hipossuficiência. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002180-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA OAB - RO7824 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002180-44.2018.8.11.0006. AUTOR: JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA 

MORAIS RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Citem-se os requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARTINS CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003665-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI MARTINS CARDOZO 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que, apesar de devidamente citada, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo para apresentação de 

contrarrazões, decreto sua revelia, porém ser aplicar-lhe os seus efeitos. 

Volvam os autos conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011103-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIS DA CONCEICAO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011103-13.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: DAVIS DA CONCEICAO SOUZA 

EXECUTADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o exequente para se manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Aportando manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011668-40.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY REZENDE GARCIA (REQUERENTE)

SANTANA & GARCIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA PIOVESAN (REQUERIDO)

GUIMARAES PIOVESAN & PIOVESAN LTDA - ME (REQUERIDO)

IRMA GUIMARAES PIOVESAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011668-40.2014.8.11.0006. REQUERENTE: SANTANA & GARCIA LTDA - 

ME, SIDNEY REZENDE GARCIA REQUERIDO: IRMA GUIMARAES 

PIOVESAN, GUIMARAES PIOVESAN & PIOVESAN LTDA - ME, SANDRA 

REGINA PIOVESAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que, 

apesar de devidamente intimada, a parte exequente somente informou o 

valor atual da dívida, não se atentando a determinação dada no id. 

8335012. Isto posto, intime-se novamente a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos cálculo atualizado da dívida, 

para posterior análise do pleito de id. 11849893. Aportando o cálculo ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8020076-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. Tendo em vista o 

depósito voluntário realizado pela requerida, intime-se o requerente para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Aportando manifestação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014085-05.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014085-05.2010.8.11.0006. REQUERENTE: LINDOMAR DE ALMEIDA 

COUTINHO LIRA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visto etc... Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega necessidade 

de retificação da decisão do ID 4631191, pugnando pelo acolhimento dos 

presentes embargos para constar que o executado não pagou 

voluntariamente o valor remanescente. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. O EXEQUENTE promoveu a EXECUÇÃO NO 

VALOR DE R$ 6.401,75 (seis mil e quatrocentos e quarenta e um reais e 

setenta e cinco centavos) e logo depois no ID 2600373 o executado 

depositou o valor que acho que era devido de R$ 4.785,64 (quatro mil e 

setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) na 

sentença do ID 4631191 referente aos embargos de declaração agora 

discutidos não teve equívoco e nem contradição, uma fez que nas 

decisões do ID 2600383 e ID 2600396, ficou decidido que o saldo 

remanescente era devido, sendo assim os Embargos a Execução, 

apresentados pelo embargante foi analisado e indeferido, não sendo 

prejudicado com a palavra “voluntariamente” escrita na decisão do ID 

4631191. Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclamatórios. Cito: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. E 

Imperativo OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do 

NCPC, condeno a Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 
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através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-36.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010276-36.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: CARMEM LUCIA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da impugnação 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias. Aportando manifestação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-81.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUCARIS DA CRUZ PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011728-81.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EUCARIS DA CRUZ 

PINHEIRO LEITE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Aguarde-se a 

resposta do ofício enviado a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ. Aportando a resposta, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 

de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011139-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR GUIMARAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011139-55.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: VALDEMIR GUIMARAES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Aguarde-se a resposta do 

ofício enviado a 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de Janeiro/RJ. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002667-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002667-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ISMAIR DE SOUZA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossufuciência 

financeira. Outrossim, intime-se também a parte requerida para que tome 

conhecimento da sentença de id. 11277538. Aportando a comprovação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011719-90.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRUDENCIO CHARMO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

BRT SERVICOS DE INTERNET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011719-90.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: PRUDENCIO CHARMO LEITE 

EXECUTADO: BRT SERVICOS DE INTERNET, OI S.A Vistos, etc. Intime-se a 

executada BRT Servicos de Internet para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do montante de R$ 6.052,18, sob pena de 

aplicação de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, caput 

e § 1°, do CPC. Em caso de pagamento, conclusos. Decorrido o prazo sem 

pagamento, manifeste-se o exequente em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA LUZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005170-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEIA PEREIRA DA LUZ 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-65.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005356-65.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SELMA SILVA FRUTUOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como proceda a 

regularização das petições contidas nos autos, efetuando a devida 

inserção das mesmas no editor de texto interno do sistema PJE, nos 

termos da Lei 11.419/06 e Resolução 22/2011/TP. Deve, ainda, no mesmo 

prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente 

do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-25.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEREZO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010419-25.2012.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO TEREZO DE 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, caput e §1°, do 

CPC. Em não sendo paga a dívida ou aportando manifestação do 

executado, intime-se o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005128-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO MACIEL DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005664-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005664-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALCIR BARBOZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se o requerente para colacionar nos autos 

cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000787-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DO CARMO CARDOSO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Compulsando a petição inicial, 

verifica-se que no pedido a parte requerente requer a concessão da tutela 

de urgência determinando "exclusão do nome da Autora do banco de 

dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA)", bem como a 

retirado do protesto. Com isto, a manifestação de id. 12688570 torna-se 

contraditória com a peça vestibular. Para que não haja prejuízos a 

requerente, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se novamente a mesma 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, consistente em 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, ou 

excluir o pedido de retirada do nome da autora no SPC/SERASA, sob pena 

de indeferimento da peça vestibular. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-83.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

F M DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001188-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: F M DE SOUSA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007713-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LINDOMAR VENTURA DE 

SOUSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos, etc. Analisando a documentação acostada no id. 13201061, 

verifica-se que o comprovante de endereço trazido não está em nome do 

requerente . Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o autor 

para que emende a petição inicial, consistente em colacionar aos autos 

cópia de comprovante de endereço em seu nome ou outro documento 

hábil a comprovar a residência do mesmo nesta Comarca. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 

de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIKELLY OLIVEIRA BEZERRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011326-58.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GEICIKELLY OLIVEIRA 

BEZERRA DE PAULA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

Vistos, etc. Defere-se o pleito de id. 12785379 e determina-se a 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias. Findo o prazo do sobrestamento, 

intime-se a requerente a se manifestar nos autos em 15 (quinze) dias. 

Proceda com o cancelamento da solenidade agendada. Cumpra-se. 

CÁCERES, 5 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002463-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AFONSO NEI FONTES 

RAMIRES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, bem como para que junte cópia do procedimento 

administrativo de realização de termo aditivo do contrato em questão. 

Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013501-98.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM GERALDO CARVALHO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013501-98.2011.8.11.0006. REQUERENTE: IBRAHIM GERALDO 

CARVALHO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: FERREIRA SANTOS 

SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME Vistos, etc. 

Revoga-se o despacho de id. 10667890. Intime-se a requerida para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua hipossuficiência financeira, 

sob pena de deserção do recurso. Cumprida a determinação ou decorrido 

o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007017-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ JORGE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Intime-se o requerente 

para que junte aos autos o acordo devidamente assinado pela parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NONATO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001674-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NONATO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Aguarde-se a resposta do ofício 

enviado a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221240 Nr: 7951-54.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANI SILVA DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIELLY PASTICK ALVES - 

OAB:

 CERTIFICO QUE ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE O 

COMPROVANTE DE DEPOSITO DA 4ª PARCELA DA PENA PECUNIÁRIA FOI 

EFETUADO EM ENVELOPE NO AUTO ATENDIMENTO. A AUTORA DO FATO 

ESTÁ CIENTE DE QUE O DEPÓSITO DEVERIA SE FEITO NA BOCA DO 

CAIXA COMO DEPÓSITO IDENTIFICADO. DIANTE DISSO, NESTA DATA, 

INTIMEI POR TELEFONE (3222-2002) SUA ADVOGADA DRA TANIELLY 

PASTICK ALVES PARA, EM DEZ DIAS, REGULARIZAR A ANOMALIA 

APONTADA TENDO ESTA MANIFESTADO QUE IRÁ AO BANCO DO 

BRASIL BUSCAR CONFIRMAÇÃO POR ESCRITO DE QUE A IMPORTANCIA 

DEPOSITADA REALMENTE ENCONTRA-SE NA CONTA JUDICIAL 

DTERMINADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148759 Nr: 7307-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que o autor do fato NILSON PEREIRA LEMOS 

cumpriu integralmente as condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo levada a efeito anteriormente, conforme se infere 

da certidão encartada.

Posto isso, com fundamento no artigo 89, parágrafo 5º, da Lei nº 9099/95, 

julgo extinta a punibilidade do autor do fato NILSON PEREIRA LEMOS, 

devidamente qualificada nos autos e, via de consequência, declaro extinto 

o presente feito, devendo o mesmo ser arquivado.

Dispensada a intimação, conforme Enunciado Criminal 105, do FONAJE, 

verbis: “É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das 

sentenças que extinguem sua punibilidade”.

POSTO ISSO, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Ciência ao M.P.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134257 Nr: 3253-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSCAR GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOÃO 

OSCAR GOMES FLHO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

como incurso na pena dos artigo 311, do Código Penal.

O parquet requereu que seja declarada a extinção da punibilidade do 

denunciado vez que fora encontrado o inquérito policial de n.º 

2144-87.2016.811.006, onde constatou-se, conforme cópia do exame 

necroscópico, a morte do réu.

Nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, a morte do acusado é causa 

de extinção da punibilidade, "in verbis":

 “Art. 107. Extingue-se a punibilidade quando:

I - Pela morte do agente;

(...)”.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

julgo extinta a punibilidade do acusado JOÃO OSCAR GOMES FILHO, 

extinguindo a presente ação penal.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Decido.Versam os autos sobre pedido de revogação da suspensão das 

atividades da Cooperativa Coocrijapan de captura, abate, venda de 

produtos, subprodutos, coleta de filhotes, recebimento de espécie de 

fauna silvestre pelo matadouro, consistente no levantamento de qualquer 

embargo existente sobre a requerida.Pois bem.Em tempo verifico a 

necessidade de inspeção in loco a ser realizada por este Juízo para 

averiguar eventuais irregularidades na Cooperativa de Criadores de 

Jacaré do Pantanal Ltda, consoante prevê os artigos 481 e 483 ambos do 

Código de Processo Civil, o qual prevê, verbis:Art. 481. O juiz, de ofício ou 

a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar 

pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à 

decisão da causa.Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa 

ou a coisa quando:I - julgar necessário para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos que deva observar;(...)Sendo assim, designo a 

data de 15 de junho 2018, às 09h00m, para realização da inspeção in 

loco.Intimem-se o Juvam, a SEMA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, na pessoa da Auditora Fiscal Federal Helen 

Cristine Ferrareto Lindote, e IBAMA para se fazerem presentes na 

inspeção designada.Em tempo, defiro o pedido de exportação das peles 

de jacarés, já que estão de acordo com a legislação pertinente, na forma 

do relatório do MAPA.Ciência as partes, conforme prevê o artigo 483, 

parágrafo único do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 2111-44.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ELIAS DAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Vistos, etc.

Acolho manifestação ministerial de p. 349/350.

Primeiramente, certifique-se quanto o transito em julgado da sentença de 

p. 287/294, retificando-se a capa dos autos e o feito para cumprimento de 
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sentença.

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo 

paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito.

Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NATALINO LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001083-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO NATALINO LARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE-SEMA VISTOS ETC. Narra a exordial que o requerente foi 

autuado através do auto de infração 106708, sendo multado em R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista o descumprimento do art. 

60 da Lei 9695/98 c/c art. 44 do Decreto 3179/99. Aduz ainda que 

apresentou defesa administrativa, porém foi considerado revel por não 

apresentar as alegações finais, tendo o prazo recursal corrido 

independente de sua intimação. Alega ainda que ocorreu a prescrição 

intercorrente. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de 

tutela de urgência a suspensão dos efeitos do protesto advindo da multa 

implicada. Fora proferido despacho nos autos para postergar a análise do 

pedido de urgência após a apresentação de contestação, ao qual foi 

devidamente apresentada, tendo o requerente inclusive impugnado a 

referida peça. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamenta-se e decide-se. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos da parte requerente, estes não 

merecem prosperar, vez que o prazo prescricional tem início no momento 

da exigibilidade do crédito, ou seja, a partir de sua constituição definitiva. 

Analisando os autos, observa-se a ausência de perigo do dano, posto que 

o não deferimento da medida de urgência nos termos requeridos não 

acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, 

não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) a) INDEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; b) b) Volvam os autos conclusos para 

prolação de sentença; c) c) Cumpra-se. CÁCERES, 4 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002480-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANNE CHRISTINNE DE LIMA 

VIEGAS COLLEGIO ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, a requerente alega possuir 03 (três) linhas telefônicas em seu 

nome, todas pertenciam ao Plano Vivo Família Completa com 10Gb. Aduz a 

autora que em 17/03/2018 recebeu uma ligação da requerida oferecendo 

novo plano telefônico para as linhas que possuía (Vivo Família Completa 

com 15Gb e Duas Linhas Dependentes Grátis), no valor de R$ 389,99 

(trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) mensais, 

sendo que durante a ligação foi informada a atendente da empresa 

demandada que as linhas em questão estavam fidelizadas, sendo 

respondida a consumidora que a migração dos planos não resultaria em 

multa por quebra de fidelidade. Com isto, a requerente aceitou a proposta, 

migrando de plano. Ocorre que, segundo alega a requerente, nos meses 

de abril e maio constaram nas faturas a cobrança de multa por quebra de 

fidelidade no plano anteriormente contratado, momentos aos quais a 

autora ligou nos canais de atendimento da requerida informando a 

ilegalidade da cobrança, vez que foi isenta da multa, conforme 

mencionado a mesma quando da contratação do novo pacote, sendo que 

as tentativas restaram infrutíferas, resultando no corte das linhas. Diante 

de todo o exposto, recorreu ao judiciário requerendo em sede de tutela de 

urgência que a requerida reative imediatamente as linhas cortadas, bem 

como se abstenha de inserir o nome da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito e o envio da conta referente ao período de 06 a 17/03/2018, no 

valor de R$ 142,77 (cento e quarenta e dois reais e setenta e sete 

centavos). Vieram os autos conclusos. É o necessário relato. Passa-se a 

decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido 

liminar de obrigação de fazer consistente na reativação imediata das 

cortadas, bem como se abstenha de inserir o nome da mesma nos 

cadastros de proteção ao crédito e o envio da conta referente ao período 

de 06 a 17/03/2018, no valor de R$ 142,77 (cento e quarenta e dois reais 

e setenta e sete centavos). Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois a mesma fora 

informada, através do protocolo de atendimento n°. 0184331369306 de 

17/03/2018, que a migração para o novo plano não implicaria em multa por 

desfidelização do pacote anterior, o qual não aconteceu. Com relação ao 

perigo na demora, este encontra-se cabalmente estampado, vez que, por 

causa de aparente ilegalidade da requerida, a requerente encontra-se 

impedida de usar suas linhas telefônicas, não podendo manter contato 

com seu filho que reside em outro ente federado e que recentemente 

sofreu um acidente na universidade que estuda. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: 

a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar a requerida 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reative as linhas cortadas, 

bem como se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito e o envio da conta referente ao período de 06 a 

17/03/2018, no valor de R$ 142,77 (cento e quarenta e dois reais e 

setenta e sete centavos); c) O não cumprimento do item “B” acarretará 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 05.000,00 

(cinco mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos 

termos requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos 

termos e forma legais; f) Intimem-se as partes acerca da audiência 

designada; g) Cumpra-se. CÁCERES, 4 de junho de 2018.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004232-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO FISIO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E 

EVENTOS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMO CORREA JUNIOR OAB - PR86609 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004232-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MUNDO FISIO - ASSESSORIA, 

CONSULTORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA. - ME REQUERIDO: 

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Conforme se infere na certidão de id. 13502539, os embargos 

declaratórios foram interpostos fora do prazo legal. Isto posto, ante a 

tempestividade, não se conhece os embargos de declaração opostos. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de id. 11523121. Após, 

arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de junho de 

2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235349 Nr: 4801-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALIRIO DA SILVA, DOUGLAS 

ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Vistos etc,

Recebi hoje,

 Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os autuados RODRIGO 

ALIRIO DA SILVA, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e ALISON 

DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, foram presos em estado de flagrância por ter 

supostamente cometido as infrações previstas no artigo 155, §4º, inc. I e 

IV , c/c art. 71 do Código Penal.

O flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva. Aportou 

aos autos pedido de liberdade e/ou revogação da preventiva do autuado 

Rodrigo Alirio da Silva.

 Diante disso, em observância ao que determina o disposto no Artigo 1º da 

Resolução 12/2017, que determina a realização de Audiência de Custódia 

em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, nos termos 

preconizados pela Resolução 213/CNJ para presença do autuado preso 

em flagrante delito ou no cumprimento de ordem de prisão, para 

verificação da legalidade e regularidade da prisão, bem como a 

manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã, 

dia 06.06.2018, às 14h00min.

 O pedido de liberdade/revogação será analisado por ocasião da 

realização da Audiência de Custódia.

 Intimem-se a Defesa e o Ministério Publico.

 Requisitem-se os presos (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais dos autuados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 17778 Nr: 2422-16.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY PEREIRA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERINAN GOULART FERREIRA 

PRADO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, V, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ROSINEY 

PEREIRA CEBALHO, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito 

previsto no artigo 155, § 1º e 2º, do Código Penal, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.O presente 

“decisum” servirá como ofício para comunicação ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso, ao Instituto Nacional de 

Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as anotações cabíveis. 

Cumpram-se cabalmente as comunicações constantes da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163465 Nr: 756-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA BISPO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de RAFAEL DA SILVA BISPO, qualificado nos 

autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal. (...) Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com supedâneo legal previsto no artigo 61, “caput”, do Código de 

Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 

110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de RAFAEL DA SILVA BISPO, qualificado nos autos, em 

face da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do 

Estado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227844 Nr: 12734-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JEAN DE CARVALHO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Confeccione-se cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público.

Em seguida, intime-se a defesa dos mesmos.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228962 Nr: 494-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMAXUEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102 MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495/B

 Vistos.

Indefiro o pleito ministerial de fls. 34, eis que, de simples análise do cálculo 

de fls. 33, pode-se observar que o período de detração não fora 

computado duas vezes.

Indefiro, outrossim, o pedido da defesa de fls. 35, eis que, de acordo com 

o auto de prisão em flagrante de fls. 10, pode-se observar que o 

reeducando foi preso em 16/08/2017 e não em 15/08/2017, conforme 
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indica a defesa.

Assim, homologo o cálculo de pena de fls. 33.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao reeducando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos.

Sendo a conduta do reeducando classificada como má (fls. 316), 

aguarde-se o desfecho do PAD instaurado contra o mesmo, para fins de 

análise de seu direito à progressão de regime.

Decorrido o prazo de 20 (vinte) dias, solicite-se novamente o PAD 

devidamente concluído à Cadeia Pública local, procedendo inclusive ao 

contato telefônico.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210119 Nr: 10125-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GONÇALVES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24524/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:21789/O, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 Vistos.

Ante a perda superveniente do objeto, deixo de analisar a petição de fls. 

206/208.

 Atente-se o sr. gestor a efetiva juntada e encaminhamento dos 

processos conclusos, que possuam pedidos urgentes, com maior 

celeridade, visando-se evitar situações como a presente.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153408 Nr: 698-54.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PARABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Vistos.

Intime-se a defesa do reeducando para que, no prazo de 10(dez) dias, 

junte aos autos qualquer documento apto a demonstrar a necessidade do 

reeducando em permanecer em prisão domiciliar.

No mais, sendo a visita solicitada pela Dra. Promotora de Justiça apenas 

para averiguar se o reeducando encontra-se ou não debilitado, entendo 

que a mesma pode ser realizada através de oficial de justiça.

Expeça-se mandado de constatação, para fins de que o sr. meirinho 

verifique, se visualmente o reeducando encontra-se debilitado, acamado 

ou impossibilitado de se locomover, indagando se necessário, os vizinhos 

e familiares acerca da situação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230207 Nr: 1315-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RUSTIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN KARDEC CABRAL 

JUNIOR - OAB:45623/GO

 Vistos.

Estando o reeducando preso no Juízo de Goiânia/GO, solicite-se anuência 

do mesmo para que o reeducando cumpra sua pena.

Caso negativo, depreque-se à r. Juízo para a fiscalização das penas.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207617 Nr: 8392-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Ex. Penal n° 8392-69.2016.811.0006 – Cód. 207617

Visto.

Cumpra-se o despacho de fls.114 em 24 (vinte e quatro) horas.

Devendo ser procedido contato telefônico com a 2° Vara da Subseção 

Judiciária de Cáceres/MT, solicitando informações acerca do ofício que 

será encaminhado pelo Sr. Gestor, devendo as diligências adotadas 

serem certificadas nos autos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219440 Nr: 6736-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470

 Ex. penal n° 6736-43.2017.811.0006 – Cód. 219440

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Márcio Marques Tomaz, 

qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto.

Aportou aos autos, pedido do recuperando através de defesa técnica 

autorização para o mesmo residir e prestar serviços no sítio do Sr. Edson 

Henrique Bergamo, localizado na comarca de Poconé/MT, pleiteando ainda 

o deslocamento para comarca de Poconé e Cuiabá a cada 15 dias, bem 

como pleiteou o comparecimento em Juízo a cada 90 (noventa) dias.

 A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 487 E 493, 

pleiteando a remessa do feito para comarca de Poconé/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo e trabalhando da 

comarca de Poconé/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo na Comarca de Poconé/MT, 

cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento de sua 

pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Poconé/MT, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202760 Nr: 5130-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA CEBALHO DA SILVA, THIAGO DA 
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SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10899/MT

 Autos n° 5093-21.2015.811.0006 – Cód. 184781.

Visto.

Ante a certidão de fls. 272, determino que se intimem os denunciados para 

constituírem novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

possuam condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. 

Defensor Público atuante nessa Vara para que possa assisti-los em seus 

interesses.

Após, em não havendo apresentação das contrarrazões recursais, à 

Defensoria Pública.

Em caso positivo, remeta-se o feito ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 178507 Nr: 1344-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS, 

JONISSON DE SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, EDUARDO SORTICA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 Autos n° 1344-93.2015.811.0006 – Cód. 178507

Visto.

Ante a certidão de fls. 235, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa 

Vara para que possa assistir o acusado Vanderlei Ferreira dos Santos em 

seus interesses.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214355 Nr: 2609-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455

 Autos n° 2609-62.2017.811.0006 – Cód. 214355

Visto.

Trata-se de pedido de restituição de valor pago a título de fiança, 

postulado pelo Sr. Alexandre Ferreira.

Às fls. 86/89, foi proferida sentença absolutória em favor do requerente.

 Instada se manifestar acerca da restituição da fiança, a i. representante 

do Ministério Público manifestou-se favorável (fls. 97).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O requerente foi absolvido no presente feito, conforme se infere da 

sentença proferida às fls. 86/89, pleiteando oportunamente pela restituição 

da fiança paga às fls. 41.

Diante da absolvição do ora requerente no presente feito, entendo 

perfeitamente cabível a restituição da fiança paga.

Diante disso, defiro o requerimento de restituição do valor pago a título de 

fiança nos termos do requerimento de fls. 96.

Proceda o Sr. Gestor aos atos necessário para a restituição do valor pago 

a título de fiança pelo requerente.

Devidamente cumprida todas as diligências, arquive-se o presente feito 

com baixa e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185638 Nr: 5588-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MESQUITA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 5588-65.2015.811.0006 – Cód. 185638

Vistos.

Ante o fato de que o réu não foi encontrado para ser intimado 

pessoalmente da sentença de fls. 74/76, conforme se observa pela 

certidão de fls. 100 dos autos, bem como da manifestação da defesa do 

réu às fls.106, determino, nos termo do art. 392, inciso VI, do Código de 

Processo Penal, sua intimação por edital.

Expeça-se o edital de intimação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do §1º, do art. 392, do Código de Processo Penal.

Conste do edital as advertências e cominações legais, afixando-o no local 

de costume no Fórum, bem como enviando cópia do mesmo à imprensa 

oficial.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202759 Nr: 5129-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Autos n° 5129-29.2016.811.0006 – Cód. 202759

Vistos.

Aguarde-se em cartório o decurso do período de prova estabelecido no 

art. 89, da Lei 9.099/95, ou seja, 02 (dois) anos, o que irá decorrer no 

presente feito em data de 08/03/2019.

Proceda as anotações e agendamentos necessários junto ao Sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 7771-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 7771-72.2016.811.0006 – Cód. 206718

Vistos.

Ante a documentação juntada aos autos (fls.147/156), bem como ante a 

manifestação do Parquet (fls.157), com fito de evitar arguições de 

nulidades futuras, manifeste-se a defesa no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 30316 Nr: 401-62.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

Defensora Pública - OAB:Defens. Pública

 Autos n° 2004/18 – Cód. 30316

Vistos.

Indefiro o requerimento do Parquet, posto que compulsando os autos 
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observo que já foram procedidas diligências no mesmo endereço retro 

mencionado às fls. 92, qual seja: Assentamento Facão, Cáceres/MT, para 

localização do réu, restando estas infrutíferas.

Posto isso, cumpra-se o despacho o despacho de fls. 91.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 138905 Nr: 8441-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Autos n° 8441-86.2011.811.0006 – Cód. 138905

Vistos.

Ante o fato de que o réu não foi encontrado para ser intimado 

pessoalmente da sentença de fls. 331/332, conforme se observa pela 

certidão de fls. 361 e 366 dos autos, determino, nos termo do art. 392, 

inciso VI, do Código de Processo Penal, sua intimação por edital.

Expeça-se o edital de intimação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do §1º, do art. 392, do Código de Processo Penal.

Conste do edital as advertências e cominações legais, afixando-o no local 

de costume no Fórum, bem como enviando cópia do mesmo à imprensa 

oficial.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 26015 Nr: 3030-38.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Autos n° 2006/74 – Cód. 26015

Vistos.

Defiro o requerimento do Parquet.

Depreque-se para citação pessoal do réu Vagner Alberto Gouveia, no 

endereço declinado na cota de fls. 313.

Não sendo o réu localizado, cumpra-se o despacho de fls. 312.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209636 Nr: 9786-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ORTIZ REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164177 Nr: 1381-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AECIO PIRES SALOME - 

OAB:31111

 Ex. Penal n° 1381-57.2014.811.0006 – Cód. 164177

Visto.

Considerando que o recuperando Alex Sandro Alves Moreira encontra-se 

recolhido na comarca de Franca/SP (cf. consta às fls.234), oficie-se ao 

aludido Juízo solicitando anuência para remessa do PEP, para regular 

fiscalização da reprimenda imputada ao recuperando.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163329 Nr: 622-93.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Ex. penal n° 622-93.2014.811.0006 – Cód. 163329

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos.

Proceda ainda o Sr. Gestor, a inclusão do mandado de prisão expedido 

nos autos junto ao Sistema BNPM 2.0 da CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164481 Nr: 1637-97.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Processo 1637-97.2014.811.0006 - Cód. 164481

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor da recuperanda Vera 

Lucia da Silva Moraes o qual teve a pena privativa de liberdade extinta, 

pelo seu efetivo cumprimento.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta ao 

recuperando, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta a recuperanda Vera Lucia da 

Silva Moraes, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206285 Nr: 7470-28.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Ex. Penal n° 7470-28.2016.811.0006 – Cód. 206285

Vistos.

 Trata-se de guia executiva penal decorrente de ação penal onde o 

acusado Kirk Douglas Viana, fora condenado a pena prevista no art. 155, 

§4°, inciso I, do Código Penal, qual seja: 02 (dois) anos de reclusão.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço do recuperando foragido.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

Analisando os presentes autos, verifico que deva ser inserida junto ao 

sistema Apolo a data da prescrição da pretensão executória, que de 

acordo com cálculo realizado ocorrerá em data de 26/05/2020.
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Proceda a inclusão do mandado de prisão no sistema BNPM 2.0, devendo 

ser certificada a inclusão de mandado de prisão junto ao sistema, 

atentando-se a data da prescrição executória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 44788 Nr: 7519-55.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Ex. penal n° 7519-55.2005.811.0006 – Cód. 44788

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Nivaldo Gomes da Silva, 

qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto.

Aportou aos autos, pedido do recuperando através da Defensoria Pública 

pleiteando pela remessa do PEP para comarca de Campo Novo dos 

Parecis/MT, apresentando oportunamente documentos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando passará a residir na comarca de Campo 

Novo dos Parecis/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo ou onde passará a residir 

na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, cabe aquele juízo a 

execução e a fiscalização do cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Campo Novo dos Parecis/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213044 Nr: 1636-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON QUINTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 1636-10.2017.811.0006 – Cód. 213044

Visto.

Aguarde-se o deslinde do PAD instaurado (fls. 100/102).

 Com a juntada do mesmo nos autos, ao Ministério Público para 

manifestação, vindo-me os autos conclusos posteriormente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213044 Nr: 1636-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON QUINTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 1636-10.2017.811.0006 – Cód. 213044

Visto.

Ante a renúncia da patrona do recuperando (fls. 95), determino que se 

intime o recuperando para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 039/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUÍIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

E NA FORMA DA LEI, ETC.

 CONSIDERANDO que a servidora Eliana Muriana de Queiroz (matricula 

1297), Distribuidora, Contadora e Partidora, estará afastada de suas 

funções por motivo de atestado médico pelo período de 60 dias;

 Resolve:

DESIGNAR a servidora IVANETI MARIA RONDONI VITORASSI técnico 

Judiciário - matrícula nº 7471, para exercer em substituição a função de 

Distribuidora, Contadora e Partidora, no Cartório Distribuidor desta 

Comarca de Diamantino-MT, pelo período de 04/06/2018 a 02/08/2018, 

ocasião do atestado médico da Gestora Titular.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino-MT, 04 de junho de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000606-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOMIRO ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BRITO OAB - SP171936 (ADVOGADO)

TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO OAB - 029.112.198-56 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

valentina ponce devulsky manrique (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000606-86.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: TEODOMIRO ALVES DE BRITO REPRESENTANTE: 

TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO REQUERIDO: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE Vistos etc. Proceda-se com a materialização dos 

autos e o apensamento ao processo de n°. 2336-67.2009.811.0005, cód. 

41640. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 05 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33761 Nr: 2016-85.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joana Sartori Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Vistos etc.

Ante o cancelamento do Alvará sob nº 397872-9/2018, com a informação 

na mensagem status “PAGAMENTO DEVOLVIDO ATRAVÉS DA 

COMPENSAÇÃO PELO SEGUINTE MOTIVO: INCONSISTÊNCIA NOS DADOS 

BANCÁRIOS FORNECIDOS PARA CRÉDITO. O VALOR FOI DEVOLVIDO 

PARA A CONTA JUDICIAL DE ORIGEM”, expeça-se Alvará Judicial, nos 

termos da decisão de fls. 449/449verso, consignando os dados bancários 
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corretos da parte beneficiária.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3605 Nr: 412-12.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Armando Vançan, 

Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Intimo o credor para manifestar acerca da petição de fls.434, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126789 Nr: 1575-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Corsi Junior - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126792 Nr: 1578-73.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS, BENEDITA FONSECA 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA, MARIA 

HELENA DE TOLEDO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO AMANCIO DE 

OLIVEIRA - OAB:187635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126847 Nr: 1593-42.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comércio Representação de Insumo 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:18423, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107394 Nr: 1360-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani 

Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DE LAGE LANDEN 

FINANCIAL SERVICES BRASIL S/A em desfavor de MILTON MATEUS 

CRIVELETTO E ALCIO GEOVANI CRIVELETTO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 161/163, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 161/163), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência dos embargos de declaração de fls. 150/154.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33504 Nr: 1695-50.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso, Lurdes Maria Sari Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR, Mikael 

Martins de Lima - OAB:38878-n/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ernesto Ricardo 

Portes - OAB:7521

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92359 Nr: 819-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Moreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de ERMES MOREIRA SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 62/64, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fl. 70 suspendeu o feito.

Em petitório de fl. 85, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 62/64 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 722-17.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82746 Nr: 1539-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de PUPULIN ARMAZENS GERAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA e WANDER PUPULIN, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 67/69, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 80/81 suspendeu o feito.

Em petitório de fl. 84, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 67/69 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 3766-10.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Angler, Luiz Paulo Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em 

desfavor de TAIS ANGLER, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 110/112, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 110/112), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2291 Nr: 526-48.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan, Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98915 Nr: 1057-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Galvão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA 

JUNIOR - OAB:7875/B

 O postulado de fl. 72 informa o falecimento da parte executada, juntando 

a Certidão de Óbito (fl. 75).

Assim sendo, suspendo o presente feito para proceder à habilitação (art. 
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689, CPC/2015).

Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

a) intime-se o exequente para que informe aos autos, em (30) trinta dias, 

se há abertura de inventário com a consequente nomeação de 

inventariante e ou herdeiros, se for o caso, (art. 688, inciso I, do 

CPC/2015), como também junte ao feito a certidão de casamento para 

verificação do previsto no art. 1829 do CC/02;

 Aportando as informações, intime a inventariante e ou os herdeiros para 

manifestar(em)-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida, dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14271 Nr: 416-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo José Busanello, Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 2334-97.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por INSTITUIÇÃO 

DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em face de JACILDA 

CRUZ FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fl.187).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de fl. 187 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 60-78.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Vargas Gindri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de Santana - OAB:10.493-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 1763-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Sonego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 179, a parte devedora requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, ao argumento de que o feito 

encontrava-se em carga com o advogado da parte autora, na ocasião de 

sua intimação.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação das partes acerca do Laudo Pericial (fl. 177) foi disponibilizado 

no DJE nº 10189, em data de 30/01/2018 e publicado no dia 31/01/2018, 

sendo certo, ainda, que o Dr. Persio Oliveira Landim, fez carga dos autos 

em data de 31/01/2018, fazendo sua devolução somente no dia 

23/02/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9374 Nr: 1716-07.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Alexandre Picolotto

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7076 Nr: 435-16.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevirge Paulina de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93838 Nr: 1746-17.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:MT -15.020-B, Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 2066-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alexandre de Oliveira, Daniel Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em 

desfavor de CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA e DANIEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 119/121, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 119/121), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7727 Nr: 1013-76.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 3686-22.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Julio César Machione Mori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, João Roberto 

Kroling, Banco do Brasil S/A

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - 

OAB:OAB/PR 56.918, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT, Sandro 

Pissini Espíndola - OAB:6.817

 Vistos etc.

Intime-se o Reconvinte, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do petitório de fl. 247.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102087 Nr: 2512-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MT em face de 

MARIANA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 115/118, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fl. 119 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 124, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 115/118 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 811-94.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia Santos de 

Queiróz - OAB:100187

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89921 Nr: 2261-86.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Luiz da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Brito - 

OAB:13.631

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23138 Nr: 1404-55.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arduino dos Santos, Claudinei dos Santos, 

Claudino dos Santos, Claudemir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83676 Nr: 2705-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kely Cristina Zoromara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82742 Nr: 1534-98.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRADESCO S/A em face de PUPULIN ARMAZENS GERAIS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, WANDER PUPULIN e VILSON 

GUYSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 50/51, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 78/79 suspendeu o feito.

Em petitório de fl. 89, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 50/51 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.
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Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1656 Nr: 146-54.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Totti, Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12250 Nr: 175-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wilke, Carlos Alberto Bedin, José 

Aparecido Cazzeta, Amélia Golin Bedin, Dirce Xavier Cazzeta

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Barella - 

OAB:5637, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Paulo Antonio Barela 

- OAB:5781-A, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92165 Nr: 671-40.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Paese, Armando Baptista Paese, 

Sarah Elias Sobrinha

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43996 Nr: 661-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Sinopoli, Josineia Alves de 

Moraes Sinopoli, Gervázio Sinópoli, Katia Lopes de Souza Sinopoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82549 Nr: 1298-49.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto, Tânia Angêlica Augusto, Luiz 

Carlos Augusto, Aparecida Tenório Augusto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4324 - MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 2869-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorasci Izabel Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE IZABEL GERHARDT - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98735 Nr: 956-96.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Pereira de Loyola
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três Irmãos Engenharia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109103 Nr: 2120-62.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Krohling de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92857 Nr: 1170-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fribon Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diager Comércio de Produtos Agricólas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Os petitórios de fls. 385/399 e 400/415, informam que no feito executivo 

foi penhorado bem que não pertence ao devedor, sendo de propriedade 

dos postulantes.

Ora, a restituição de bens atingidos em decorrência de constrição judicial, 

no caso da penhora acima mencionada, deverá ser feita mediante 

embargos de terceiros, previsto no art. 674, CPC/2015, ‘in verbis’:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 385/399 e 400/415.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9183 Nr: 1581-92.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino dos Santos, Valmir Armando 

Marcondes

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32489 Nr: 847-63.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 1577), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36711 Nr: 1547-05.2008.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena Tanssini-ME, Filomena Tanssini, Fábio André 

Fogaça, Espolio de Albino Tanssini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106007 Nr: 843-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bueno Netto, Iraci Detumin Bueno, 

João Batista Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 77.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37397 Nr: 2237-34.2008.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 
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Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 692-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Graziela Ventura 

Furlan - OAB:186.637, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade e DESTITUO a 

penhora do imóvel matriculado sob nº 5851 – RGI da Comarca de 

Diamantino/MT.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte devedora para 

comprovar a sua miserabilidade, para posterior análise do pedido de 

justiça gratuita.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33783 Nr: 2042-83.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnardi EPP, Magda Cristina 

Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MAGDA CRISTINA VISNARDI GALLETI

Localidade: Rua Lucivalter Almeida Queiróz, N° 50, Bairro: Jardim Guaraná, 

Cidade: Diamantino-MT

Finalidade da Diligência:INTIMAÇÃO PENHORA RENAJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13303 Nr: 1249-57.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Vieira Dias, Arduino dos Santos

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11195 Nr: 1172-82.2000.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Maria da Silva, Alécio Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, Éris Alves Pondé - OAB:13.830

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que os valores de R$ 877,13, bloqueados 

junto ao Banco Bradesco S/A e o valor de R$ 839,57, bloqueados junto a 

Caixa Econômica Federal, de propriedade da devedora Sr. Ilza Maria da 

Silva, não foram transferidos para conta única do TJ/MT, na ocasião em 

que a magistrada antecessora procedeu com a ordem de bloqueio.

Ante o exposto, DETERMINO o desbloqueio dos valores acima 

mencionados.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37400 Nr: 2248-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125611 Nr: 1061-68.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Wiedemann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 10:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27682 Nr: 1642-40.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin Junior, Walter Trabachin, 

Martha Fonseca Manzano Trabachin
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 171, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99132 Nr: 1160-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Augusto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Barbosa Alfonsin - 

OAB:9.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo processual.Ante 

a inércia da parte demandada e a concordância da parte autora, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 175/221, perfazendo o crédito em favor 

do autor no valor de R$ 659.752,97 (seiscentos e cinquenta e nove mil, 

setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).Intime-se 

a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a parte executada, na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º).Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9685 Nr: 469-30.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Promissão Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Carlos Peralta Neto - 

OAB:16931/PR, Bianca Bremer de Lucas - OAB:57.893-PR, Celito 

Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Mariana Baós de Oliveira Ramos 

Biasi - OAB:57.893-PR

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 611/614, a parte autora requer os benefícios da 

justiça gratuita.

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se:

"Art.98 (...)

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento."

A prova produzida pelo documento (fls. 612verso/614) demonstra que a 

parte autora tem tão somente o valor de R$ 5.597,00, de rendimentos 

tributáveis.

Logo, seus rendimentos não são suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento.

Além disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado particular 

não impede o deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a 

capacidade econômica.

Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor 

(fl.612), não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ele pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015.

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015.

Intime-se o perito acerca da decisão, que no caso concreto, caberá, pois, 

ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de arcar com o pagamento 

dos 50% dos honorários periciais, visto que os outros 50% já foram pagos 

pela parte demandada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41444 Nr: 2087-19.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 179.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44486 Nr: 1150-72.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Michelon, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika 

Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 521/522

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81578 Nr: 207-21.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilei da Silva Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 163 a parte autora requer o cadastramento dos novos 

procuradores, o restabelecimento de eventual prazo processual e vistas 

do feito fora do cartório.

No caso, o pedido pelo restabelecimento de prazo se houver, não merece 

deferimento.

Isso porque não foi alegado ou demonstrado qualquer motivo de força 

maior passível de impedir o advogado então constituído de desempenhar 

todos os atos processuais de interesse do seu cliente quando intimado 

para tanto, não se impondo, por conseguinte, a repetição dos atos já 

praticados.

E a mudança da representação processual da parte não acarreta a 

suspensão ou interrupção de qualquer prazo processual.

 Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. REABERTURA DE PRAZO PROCESSUAL. 

Substabelecimento de mandato durante o prazo para oferecimento de 

recurso de apelação. Não comprovada justa causa impeditiva à realização 

do ato processual, há preclusão do direito da agravante. Art. 183 do CPC. 

A substituição de advogado no curso do prazo recursal não implica a 

renovação dos atos realizados, já que este recebe o processo no estado 

em que se encontra. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ/RS - 

Agravo de Instrumento Nº 70037393790, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 10/11/2010).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.

DEFIRO o pedido de vistas dos autos.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestoras as providências 

necessárias para inclusão no Sistema Apolo e na capa dos autos o nome 

dos atuais procuradores.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14453 Nr: 591-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora HSBC Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Nádia Oliveira - 

OAB:9182/MT, Sérgio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3845/MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias justificar nos autos 

sua ausência em audiência de conciliação e mediação.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13405 Nr: 1337-95.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 469), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17563 Nr: 986-54.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A - Bras. S/A Indústrias Quimicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag, Dulce Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229, Max Sivero Mantesso - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Vistos etc.

Pendente de análise os embargos de declaração de fls. 330/332, opostos 

em data de 23/05/2011, contra a decisão de fls. 318/320, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Da análise dos autos, verifico que foi habilitado o crédito da empresa 

Monsanto do Brasil Ltda (fls. 318/320), no presente feito, em virtude de 

que a referida empresa efetuou o registro da penhora às margens da 

matrícula 32.776, antes da exequente. Porém, a parte credora, tem 

registrada em 1º grau uma hipoteca.

No caso, a omissão alegada refere-se a valores, requerendo o exequente, 

seja reconhecido o valor atual da garantia hipotecária de R$ 1.483.664,56, 

visto que a decisão de fls. 318/320, determinou a reserva de tão somente 

do valor de R$ 350.000,00, sem, contudo, proceder com a correção.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DETERMINAR a correção dos juros e correção 

monetária dos débitos da hipoteca, e da dívida tanto do exequente como 

do credor habilitado.

Intimem-se as partes para apresentarem a planilha atualizada dos débitos, 

com a incidência dos juros e correção monetária conforme a norma 

vigente.

Aportando os cálculos dê vistas ao exequente para, em 10 (dez) dias 

manifestar-se acerca da adjudicação do bem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 1187-51.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Carlos Altrão, 

Agenor Tomé, Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão, Ceila Capistrano 

Dias Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11208 Nr: 1185-81.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Remilton Cupini, Agenor 

Tomé, Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias 

Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126874 Nr: 1607-26.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Vieira Pinto Junior - 

OAB:305.687/SP, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido para a exclusão da restrição de 

circulação sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Certifique-se nos 

autos principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 

11 de julho de 2018, às 17:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 466-11.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Nicolina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Máximo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado na sentença (entrega do imóvel situado na Av. 

Municipal, nº 2.373, Bairro São Benedito, nesta Cidade de Diamantino).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

IMISSÃO NA POSSE, independente do curso da multa diária cominada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6098 Nr: 205-47.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Firmino de Oliveira

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99720 Nr: 1383-93.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT 

20732/A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90971 Nr: 3184-15.2013.811.0005
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camagril Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Amantini, Valéria Viccario Amantini, 

Leonardo Amantini Maronezi, Cláudio Amantini Júnior, Maria Thereza 

Blanco de Carvalho Amantini, Patricia Torrano Turtelli Maronezi, Renato 

Amantini, Ricardo Amantini, Maria Helena Amantini Maronezi, Eliana 

Gonçalves Salvador Amantini, Denise Bologna Amantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro Bianchini - 

OAB:3225, José Roberto Hermann Ramos - OAB:8855/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95194 Nr: 2514-40.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorico Campos de Almeida, Benedito Cruz de 

Almeida, Maércio Norberto, Hilario Dalchiavon, João Serrou de Souza, 

Maria Conceição dos Santos, Dorvalino Sandri, Hélio Del Castanhel, Aurora 

Coimbra Silveira, Laercio Norberto, Cleonice Guedes de Almeida, Marcia 

Eleodora da Silva, José Vanderley Ascari, Natalio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Bruno Di Marino - OAB:OAB/RJ 93.384, Eladio 

Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 2875-57.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde das Neves Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido Parreira Duarte Neto, Odair Donizete 

Ribeiro, Marcos Eduardo da Silveira Leite, Patrícia Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Geraldo Ramos Virmond 

- OAB:OAB/SC 1232, Pedro Roberto Donel - OAB:11888/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974/A, Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - OAB:11.279-B

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90444 Nr: 2743-34.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Artmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Agricultores Independentes de 

Mato Grosso (COOPERCAETÉ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90331 Nr: 2644-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelton Aparecido Gomes de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada 

do débito.Aportando a planilha, CITE-SE o executado, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o, ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo exequente ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Via de consequência, CANCELO a decisão de fl. 98.Proceda-se 

a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito processa-se em Ação de 

Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 947-03.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, Louis Dreyfus 

Commodities Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil, Maria 

Elizabeth Garcia de Castro Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Daniel de Araujo Martins - OAB:OAB/SP 

249.282, Daniel Schmidt Pitta - OAB:OAB/SP 213.521, Renato Franco 

de Campos - OAB:OAB/SP 209.784

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 

377/378.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 14:00 horas.As partes prestarão depoimento 

pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As 

testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como 

o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar 

a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência 

designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 92 de 833



art. 455 do mesmo ‘codex’.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, 

CPC/2015), sob pena de preclusão.Proceda-se, se for o caso, nos termos 

do art. 477, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.Constem as advertências do § 8º, do 

art. 334 § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 

2015. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público (art. 

463, NCPC).Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 312-66.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu Guedes 

D'Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Bertol - OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E

 Vistos etc.

O petitório de fls. 331/332, trata-se de embargos de declaração, afirmando 

contradição, visto que foi intimado para pagar as custas iniciais e a parte 

vencedora é beneficiária da justiça gratuita, não antecipando nenhum 

numerário no processo.

 Com efeito, o art. 1.022, dispõe acerca dos embargos de declaração, ‘in 

verbis’:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, a parte vencida foi intimada para efetuar o pagamento das 

custas iniciais, através dos atos ordinatórios e, tal ato não está sujeito a 

recurso de embargos de declaração.

Por outro lado, quanto a intimação da parte vencida para pagar as 

despesas e custas processuais, a intimação deve prevalecer.

Ora, a concessão do benefício da gratuidade configura hipótese de 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tornando 

inexigível a cobrança dos ônus sucumbenciais no caso do beneficiário se 

tornar vencido na demanda, entretanto, a parte vencida não é beneficiária 

da justiça gratuita. Portanto, deve efetuar o pagamento das custas iniciais, 

sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 331/332.

Em caso de não pagamento, proceda-se com as normas vigentes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2441 Nr: 527-96.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Damin - OAB:4719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido e determino a expedição de 

Ofício para o cancelamento das hipotecas e da penhora registradas no 

R-06, R-07 e R-09 constantes na matrícula sob nº 27.530 – RGI da 

Comarca de Diamantino/MT, em face de sua quitação.Faça-se constar no 

Ofício o número antigo e os atuais das cédulas, do processo e da 

Vara.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88806 Nr: 1133-31.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Industria e Comércio Agropecuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Sonia Maria Pahim 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes da Silva - 

OAB:14.884/MT, João Antenor de Melo Leite - OAB:5.123-A, Luana 

Lisboa Rosa - OAB:16.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença.HOMOLOGO os cálculos juntados pelos devedores (fls. 

193/194).Condeno o exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, 

CPC/2015.Intimem-se os devedores para efetuarem o pagamento do valor 

devido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41438 Nr: 2248-29.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte devedora para comprovar o alegado, juntando aos autos 

documentos tais como Certidão Negativa de Imóveis, junto a Comarca de 

Diamantino e Nova Mutum.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88325 Nr: 623-18.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Loreno Luiz Cocco, 

Doralice Trentin Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-Lei n. 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, 

confirmando a liminar deferida às fls. 90/91-V, para DECLARAR 

definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da parte autora o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a parte autora a venda do 

referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do dispositivo supra, devendo 

ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou órgão similar, comunicando que 

a parte requerente encontra-se autorizada a proceder à transferência do 

bem a terceiros que indicar.Advirto que a parte credora não poderá 

vender o bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito 

(RT 532/208).Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do art. 85 do 

Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, devidamente corrigido.Por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Novo Código 

de Processo Civil.Após as formalidades legais, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37396 Nr: 2236-49.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto, Cristiano Pizzatto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 

14.469-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por MILTON MATEUS 

CRIVELETTO e CRISTIANO PIZZATTO em face de BANCO CNH CAPITAL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 588, deferiu o cumprimento de sentença.

Todavia, pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora 

‘on line’ (fls. 591/592), para satisfazer o débito exequendo, restando 

frutífera (fls. 594/598).

Devidamente intimado da penhora ‘on line’ (fl. 600), o banco devedor 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 605.

Em postulado de fls. 606/607, parte credora pleiteia o levantamento dos 

valores penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 610/611).

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o autor requereu o cumprimento de 

sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

 Pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora ‘on line’ 

(fls. 591/592), para satisfazer o débito exequendo, restando frutífero o 

pedido (fls. 594/598); no ensejo, requereu o levantamento dos valores 

penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 610/611). Portanto, satisfeita a 

obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Registro, ainda, que a parte credora foi intimada acerca de eventual 

débito, todavia, manteve-se inerte (fl. 600), o que presume a quitação da 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença das VERBAS HONORÁRIAS e o faço com força 

no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124942 Nr: 808-80.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankental Especialidades Bioquimicas LTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Naiara TanDewes - OAB:PR- 63790, Silmara Regina 

Lamboia - OAB:28955/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o aditamento.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 3154-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton da Rocha Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13.889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A, Michelly Dias Massoni - OAB:OAB/MT 

15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por MANOEL ARCHANJO 

E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ELTON DA ROCHA CAETANO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram pugnando 

pela homologação e suspensão do feito (fl. 147).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fl. 147), todavia, nos 

termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106335 Nr: 946-18.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Morais Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face de Anderson de Morais 

Santana, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fl. 103) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fl. 103) o cumprimento do acordo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas e Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92887 Nr: 1191-97.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Basílio - 

OAB:74.802, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ, Monica Cristina F. 

Vasconcellos - OAB:13.237-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização de Quantia Certa c/c Obrigação de 

Fazer ajuizada por MARIA MADELENA DA SILVA NEVES em desfavor da 

BRASIL TELECOM S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 298, inverteu o ônus da prova e determinou que a parte 

demandada juntasse os documentos requeridos pela parte autora.

 Contudo, a parte demandada não se conformando interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento sob nº 1001360-14.2016.8.11.000, sendo provido 

e declarou a falta de interesse de agir da parte autora, julgando o feito, 

sem resolução de mérito forte no artigo 485, VI, do CPC/2015, bem como 

condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 2º, do 

CPC/2015).

Verifico, ainda pelo PJE que o recurso foi arquivado definitivamente.

Ante o exposto, proceda-se com a inclusão da sentença no Sistema 

Apolo.

Após as formalidades legais arquive-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 94 de 833



Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 893-52.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Velasco Silva Kroetz, Assunção Aurora Velasco 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinícius de Haro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo de Moraes Junior - 

OAB:6208

 Vistos etc.

Nos termos da decisão de fl. 278, proceda-se com a intimação do perito Dr 

Eduardo Franklin Tabacchi Neto, na Rua Sá Porto, Casa 10, Quadra 11, 

Jardim Petrópolis, na cidade de Cuiabá/T, fone: (65) 3321-2116.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com URGÊNCIA.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104394 Nr: 312-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino Domingos de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Wolkswagem S/A, Cardif do Brasil Vida 

e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco Cesar - 

OAB:SP 123.514, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 223, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 2970-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, e DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documentos acostados, acrescidos de correção 

monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 

1% ao mês desde a citação.Condeno os demandados ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 2319-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano de Oliveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique S. Vigo - 

OAB:17.074 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 137/148. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 808-13.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos, Edson 

Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Barichello - 

OAB:6512/MT, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 226/229. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 2088-67.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Nivean Loiola de Oliveira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em face 

de EVELYN NIVEAN LOIOLA DE OLIVEIRA MATOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram pugnando 

pela homologação e suspensão do feito (fl. 148).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fl. 148), todavia, nos 

termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88357 Nr: 660-45.2013.811.0005

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Rovena Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 129, em relação a decretação da revelia da 

demandada Srª Rovena Riediger, uma vez que não existe nos autos 

comprovação de sua citação, tão somente informação que a Carta 

Precatória expedida para a sua citação será devolvida em virtude da 

inercia da parte autora (fl. 128).

Por outro lado, certifique-se acerca de eventual apresentação de 

contestação dorequerido Sr. Vilmar Riediger.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85751 Nr: 1238-42.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes, Nelde Schunemann 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não informou o endereço 

dos confinantes para possível citação.

Verifico, ainda que os demandados foram citados, contudo não existe nos 

autos eventual apresentação de suas defesas.

Constato, ainda, que tanto o Estado de Mato Grosso como a União 

requerem sejam encaminhados o memorial descritivo da área que está 

sendo usucapida para possível manifestação nos autos.

Com efeito, o Provimento nº 09/2017 – CGJ do TJ/MT, dispõe acerca das 

peças necessárias e a quantidade para a instrução da Ação de 

Usucapião, ‘in verbis’:

“Art. 1º (...)

a) Estuado cadastral fornecido pelo Instituo de Terras do Estado de Mato 

Grosso;

 b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quanto houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato. 

dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formado .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográticos 

(em formato.ODS);

f) ART/CREA.

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, 

sendo uma para instruir a ação (processo físico), e as demais para 

remessa às procuradorias públicas.”

Ante o exposto, intime-se a parte autora para informar o endereço dos 

confinantes para possível citação.

Proceda-se a parte autora conforme o Provimento sob nº 09/2017 – 

CGJ/MT.

Aportando os documentos recomendados, encaminhem para as 

procuradorias públicas, conforme requerido.

Certifique-se acerca de eventual apresentação de contestação.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93034 Nr: 1289-82.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de VALDIR BORATO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 137/138, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 137/138 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92983 Nr: 1256-92.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis, Alaice dos Santos Ruelis, Obed 

Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:OAB/MT 

16.828, Marco Aurélio Medeiros - OAB:15.401

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 127.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88096 Nr: 368-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovacir Aloide de Souza.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dos postulados de fl. 75 e fl. 76, dê cumprimento à decisão de fls. 59/60.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83117 Nr: 1985-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Rovena Zahn Boabaid de 

Brito, Joemir Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:18462/O

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 275/278.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44359 Nr: 1025-07.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Mendes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 207

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84847 Nr: 73-57.2012.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Alberi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 65.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89634 Nr: 1979-48.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigo Simonini Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helena Patrícia Freitas - 

OAB:79.760 MG, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 191, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 272 Nr: 749-06.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Reis - OAB:3.423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 50.

Em nada requerido em 20 (vinte) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16231 Nr: 46-89.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda, Gilberto Donizeti Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela BAYERN CROPSCIENCE 

LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ CAPELETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 262/265, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 262/265), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi e Castoldi Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 95/98.

Defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados, uma vez que a 

parte devedora foi intimada da penhora, entretanto nada se manifestou. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta indicada às 

fl. 101.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Se no caso, tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra 

inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem 

como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel 

a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Indefiro o pedido de emissão de certidão de teor da decisão transitada em 

julgado, para fins de protesto, uma vez que o feito trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial e não decisão judicial, nos 

moldes do art. 517 do CPC/2015.

Por fim, adote-se a Srª Gestora para retificação do nome dos advogados 

na capa dos autos e no Sistema Apolo conforme requerido pelo autor.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23448 Nr: 1520-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intime-se a parte devedora para informar nos autos os dados bancários 

para possível expedição do alvará judicial.

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2597 Nr: 703-41.1997.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camapool Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Jorge Ferreira da Silva, Célia Barbara do Couto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105810 Nr: 772-09.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:OAB/MT 13.333, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:OAB/DF 16.760, Daniel França Silva - OAB:24.214-DF, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, José Alberto Couto Maciel - 

OAB:OAB/DF 513, Paula Machado Colela Maciel - OAB:OAB/DF 26.153

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM em desfavor da VIVO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença foi deferido (fls. 287/288).

Em postulado de fls. 290/291 a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls. 294/295, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores, sendo deferido (fls. 296/297), porém, afirma a 

existência de débito remanescente e a parte demandada intimada para 

efetuar o pagamento, efetuou-o de forma espontânea.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo e, a parte credora pugna pelo levantamento dos 

valores depositados espontaneamente e, via de consequência, a extinção 

e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 286.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 1146-35.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Ignácio Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20146 Nr: 2513-41.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente acerca do pagamento espontâneo de fls. 

472/472verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Vistos etc.Após o julgamento da impugnação ao cumprimento da 

sentença, aportou aos autos petição dos Exequentes informando intenção 

de realização de acordo com o Executado, requerendo a esse juízo a 

designação de audiência de conciliação. No mesmo pleito, informaram que 

não pretendem promover qualquer ato que importe em levantamento de 

alvará anteriormente deferido enquanto não realizada a audiência.O Banco 

do Brasil, em resposta ao requerimento da audiência, pediu o 

cancelamento da penhora, bem como, por meio do petitório de fls. 287/306, 

informou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1004785-78.2018.11.0000.Os Exequentes, posteriormente, reiteraram o 

pedido de designação de audiência de conciliação, bem como, pugnaram 
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para que, concomitantemente, seja aceita a Faz. Monte Uga-Uga, a título 

de reforço de caução, consignando o cumprimento da exigência 

anteriormente apontada por esse juízo (autorização para caução e 

matrícula atualizada), pelo preço da avaliação acostada aos autos.prévia 

intimação nota-se que o próprio Executado já trouxe as razões da sua 

insurgência em face do Laudo, consignando a necessidade da realização 

de avaliação judicial.Pois bem, considerando que a avaliação judicial será 

medida apta acerca da aceitação ou

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2417 Nr: 1043-48.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Marzeu Selau

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

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido do devedor e, via de 

consequência, DETERMINO somente a liberação dos valores penhorados 

do saldo da conta corrente da parte devedora, destinada ao recebimento 

de seu salário. Expeça-se Alvará Judicial em favor do devedor Sr. Valdir 

Correa da Silva (Banco do Brasil S/A - fl. 361verso).Expeça-se Alvará 

Judicial em favor do credor, na conta indicada à fl. 391, concernente ao 

valor penhorado na conta corrente do devedor (Banco HSBC Bank Brasil 

S/A).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Em petitórios de fl. 1249 e fl. 1252, as partes requerem sejam oficiados 

novamente as empresas Cargill Agrícola S/A, Cooperativa Agropecuária 

Produtos Rurais do Polo de Tangará da Serra/MT e Amaggi Exportação e 

Importação Ltda, determinando que as referidas empresas transfiram a 

eles os valores penhorados, conforme determinado nas cláusulas 

estampadas no acordo.

Da análise dos autos, verifico que as partes entabularam acordo, já 

transitado em julgado, sendo certo que o alvará judicial no valor de R$ 

974.410,80, já foi expedido, contudo, os demais créditos penhorados não 

foram levantados pelas partes, apesar das empresas estarem cientes 

através de ofícios expedidos para a realização do ato, repito, conforme 

acordado entre os litigantes.

Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de fl. 1249 e fl. 1252.

Expeçam-se ofícios para a liberação dos valores penhorados conforme 

determinado no acordo, instruindo-os com cópia do acordo, da sentença 

homologatória e da certidão do trânsito em julgado, para maiores 

esclarecimentos as empresas. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112838 Nr: 4137-71.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Transportes Ltda-ME, José Gaino, Odete 

Zaninete Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 87, 

e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 2626-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José dos Santos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 48, 

e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38801 Nr: 3628-24.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leika de Almeida Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 

140, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111842 Nr: 3651-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Familiar de Laticínios Caeté Ltda, 

Wagner Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de fls. 

108, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 2135-12.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flauci Gonçalves Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6.593, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acera da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96859 Nr: 74-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Kely Cristina Magalhães de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.G. de Oliveira Zalen & Cia Ltda ME-Zalen 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para atualizar o débito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121364 Nr: 3802-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Joaquim Abilio Seabra - OAB:MT - 976

 Intimo as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de fls.96/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 3219-67.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Bruno Roskoski

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da devolução da Carta Precatória e certidão de fls. 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 647-90.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Dartora, Vlademir Tavares, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin ME, Shirlei Aparecida 

Mutsuoka Arrabal, Walter Dias Magalhães Junior, Wilson Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:OAB/MT 24068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimação dos Patronos das Partes, para que fiquem cientes de que foi 

DESIGNADA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA em relação a CARTA PRECATÓRIA 

1607-66.2018.811.0024 código 104384, da Primeira Vara Criminal e Cíve 

da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, na DATA DE 04/07/2018, ÀS 

14:30 HORAS, nos termos do Ofício nº 648/2018 juntado às fls.627 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28916 Nr: 322-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153.299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação do Patrono do Autor, para que indique(m) bens penhoráveis 

da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106085 Nr: 869-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimação dos Patronos das Partes, para que se manifestem acerca do 

Laudo de Avaliação de fls. 185/187, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12547 Nr: 487-41.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Carlos Severo 

Augusto, Luiz Édio Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Auto de Avaliação de 

fls.688/692, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41940 Nr: 2751-50.2009.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, João Gobbo Filho

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

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Intimação dos Patronos das Partes, para que fiquem cientes da DATA DO 

PRIMEIRO E do SEGUNDO LEIÃO que se realizará no DIA 28 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 13:00 HORAS e AS 14:00 HORAS, no fórum desta Comarca, 

com endereço à Av. Irmão Miguel Abib, s/n, Jardim Eldorado, Diamantino - 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90856 Nr: 3091-52.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls.56/58, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111335 Nr: 3368-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Autor para se Manifestar no prazo de 05 dias, acerca da 

Certidão de fls. 63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83515 Nr: 2493-69.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananize Blandt, Maria Lazinha Baludt, Julio 

Osmar Emerick, Flávio Alexandre Sontag, Maria Joana Sartori Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Martinópolis/SP, com a 

finalidade da oitiva dos Sr. Ananize Blandt e Srª Maria Lazinha Blandt. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias para distribuição da referida missiva.

Aportando a missiva devidamente cumprida, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução de julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123108 Nr: 4-15.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineid Tibaldi de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão de fls. 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18533 Nr: 1603-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Maria de Macedo 

França - OAB:43794-MG, Rodrigo Macedo Oliveira - OAB:84095/MG

 Intimação das partes para que fiquem cientes das datas designadas do 

Leilão, sendo o PRIMEIRO LEILÃO para o DIA 05/11/2018, ÀS 13:00 

HORAS, e o SEGUNDO LEILÃO para o DIA 19/11/2018, ÀS 13:00HORAS, 

em relação A CARTA PRECATÓRIA distribuída sob o Nº017217003152-7 

na Primeira Cível/Criminal/JIJ da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, 

em conformidade com a decisão do Juízo Deprecado de fls.281 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 197-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 977-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Zilio, Nicanor Ambrosi

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

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:9.925-B

 Intimação do Credor para atualizar o débito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 1032-33.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Santana Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procalc Estrutura SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca do comprovatne de pagamento da verba sucumbencial de 

fls.306/308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 868 Nr: 230-55.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urandi Sacaramboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90031 Nr: 2363-11.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regdata Reguladora de Seguros Ltda ME, 

Seguradora Lider dos Consorcios S/A - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade do julgamento antecipado da 

lide, uma vez que a questão de mérito é unicamente de direito.

Sendo assim, cancelo a presente audiência e determino que os autos 

permaneçam conclusos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9332 Nr: 1683-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Dionísio Pedrini, Maria Madalena 

Gomes Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 1683-17.1999.811.0005 – CÓDIGO: 9332

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S/A

PARTE REQUERIDA: Leomar Dionísio Pedrini e Maria Madalena Gomes 

Pedrini

INTIMANDO(A, S): Exequente: Banco do Brasil s/a, CNPJ: 

00000000078700, brasileiro(a), financeira, Endereço: Rua João Batista de 

Almeida, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Diamantino-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC).

DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a inercia do advogado em dar 

andamento ao feito, consoante certidão de fl. 235, intime-se a parte autora 

pessoalmente por AR (endereço da inicial), bem como por edital, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências..

Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 6 de junho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122540 Nr: 4369-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Fabiana Krohling de 

Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o embargante para querendo impugne a Contestação de fls.74/76, 

no prazo de 15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45275 Nr: 1933-64.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Silva Costa Garcia - 

Procuradora Geral da União - OAB:7242/MT

 Intimo a parte Exequente para que fique ciente da expedição do Precatório 

Requisitório n° 294/2018 encaminhado "on line" ao Departamento Auxiliar 

da Presidência do TJMT para pagamento da importância de R$ 30.724,21, 

ao Sr. Eder Pereira de Assis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 314-65.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Lourença de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria a juntar nos autos certidão de débitos líquidos e 

certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor 

original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de 

parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em 

virtude de contestação administrativa ou judicial, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104348 Nr: 291-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandair Boone Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Reeducando para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 339, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104368 Nr: 301-90.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Alves Siqueira - 

OAB:6217/MT, Leonardo Pio da Silva Campos - OAB:7202/MT, 

Ligimari Guelsi - OAB:12582/O, Ministerio Publico do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Michelle Marie de Souza - OAB:OAB 9439-A

 Intimação da Patrona da Parte Denunciada, para que fique ciente de que a 

CARTA PRECATÓRIA de fls.1673, foi distribuída na 7ª Vara Criminal de 

Campo Grande - MS, sendo que foi designada audiência de Depoimento de 

Testemunhas, para o dia 25 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14:50HS, no 

endereço: Rua da Paz, nº 14,1º Andar- Bloco II, Jardim dos Estados, 
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Campo Grande - MT (conforme ofício nº 2561/201 - E19317 (CARTA 

PRECATÓRIA Nº 0043162-42.2017.8.12.0001).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95117 Nr: 2464-14.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide 

Maria de Almeida Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimação do Advogado do Repesentante do embargado para que fique 

ciente dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 34/35, e apresente 

impugnação ao EMBARGOS no no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99810 Nr: 1408-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da designação de 

audiência, conforme abaixo transcrito: Certifico que designo sessão de 

mediação/conciliação para o dia 18 de junho de 2018 as 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 17038 Nr: 617-60.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Griebeler, Flávio Rogério Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autora para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 19208 Nr: 1995-51.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Rodolfo de 

Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Intimação do Dr. Rodolfo de Oliveira Martins- para que fique ciente da 

decisão abaixo transcrita:Autos n. 1995-51.2003.8.11.0005.

 I – Em decorrência da compensação dos créditos defiro o pedido de fls. 

917 e verso.II – Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 1866-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osnir Burschinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:26382

 Intimação do Patrono do denunciado, para no prazo de 10 dias, 

apresentar resposta a acusação, nos termos do artigo 396-A do CPP.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 190-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPOdC, MFFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 I – Determino, conforme requerido pelo MPE, que tanto o conselho tutelar 

quanto o CRAS realizem buscas de familiares extensos que tenham 

interesse e condições de exercer a guarda dos menores, assim como das 

duas adolescentes Luana e Ludmila, no prazo de 10 dias.

II - Por fim, determino aplicação de medida protetiva consistente em 

matricula escolar e acompanhamento de frequência em relação ao menor 

Micael Ormond da Cruz.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124343 Nr: 551-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I- HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a remissão ofertada pela representante do Ministério Público ao 

Adolescente Matheus Santos Brito, com fulcro no art. 181, § 1º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, cumulando-a com a medida 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, conforme acima 

determinado.

 II-Saem os presentes intimados, Cumpra-se, arquivando-se em seguida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 123149 Nr: 23-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 – Aguarde-se o encaminhamento do cumprimento da remissão, pelo 

prazo de 15 dias.

2 – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010949-32.2012.8.11.0005. REQUERENTE: EBER JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000832-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000832-28.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ESTER ANGELA DE OLIVEIRA 

NETA - ME EXECUTADO: ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte exequente quanto a impenhorabilidade alegada pela 

parte executada, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001431-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA KROLING RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001431-64.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA KROLING 

RAMOS EXECUTADO: VIVO S.A., SERASA Vistos, etc. 1 – Em análise dos 

autos, verifica-se que houve o pagamento do valor de R$ 11.131,65 pela 

parte executada, bem como foi bloqueado o valor de R$ 11.263,33 pelo 

sistema bacenjud. 2 – Assim, libere-se o valor incontroverso, id. 13237868 

- Pág. 1, mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 3 

– Outrossim, considerando a existência de saldo remanescente a ser 

pago pela executada, bem como a efetivação de bloqueio online, intime-se 

a parte executada por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias. 4 – Intime-se. Cumpra-se. . 

Diamantino, 05 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001604-88.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSINO DE ALMEIDA LARA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da parte promovente, par manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida ID 13522771.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAGAGNIN OSMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001495-74.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO RAGAGNIN 

OSMARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor 

da parte exequente. 2 – Outrossim, intime-se a parte executada para 

efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 05 dias sob 

pena de bloqueio. 3 – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do requerente 

acerca do comprovante de pagamento ID 13383046

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON NEVES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001033-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: WELTON NEVES VILELA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI APIO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

EMPRES EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000607-71.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSANI APIO EIRELI - EPP 

REQUERIDO: JBS S/A, EMPRES EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA - ME Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através dos 

e-mails que foram trocados entre as partes, demonstrando que houve o 

parcelamento da dívida inscrita pela primeira ré nos órgãos de proteção ao 

crédito em desfavor da parte autora, bem como através do comprovante 

de pagamento da primeira parcela acordada, evidenciando que a parte 

autora se encontra em dia com as parcelas assumidas, de forma que não 

subsistem razões para manutenção da dívida renegociada. Além disso, há 

comprovação de que por algum tempo a autora questionou a requerida 

quanto ao aceite e recebimento dos produtos, sendo que só recentemente 

a requerida comprovou a entrega da mercadoria e, prontamente, a 

requerente aceitou o parcelamento, denotando sua boa-fé, ao menos até o 

momento. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte 

requerente encontra-se restrições em seu crédito por dívida que até o 

presente momento está sendo devidamente quitada, o que lhe traz 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Ademais, não há qualquer perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado requerido, uma vez que nada impede que a ré 

inscreva o nome da parte autora novamente, no caso de inadimplência. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - 

Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE 

a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000624-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON EVANGELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000624-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADELSON EVANGELINO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que em 

pese a alegação do autor de que não firmou contrato algum com a 

reclamada, inexistem elementos suficientes para demonstrar a o perigo de 

dano. É que, em consulta ao SPC e SERASA e em análise ao próprio 

extrato juntado nos autos, constata-se que esta não é a única inscrição 

existente em nome do autor, de forma que não existe qualquer risco de 

dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que ainda 

que fosse determinada a baixa da inscrição em questão, seu nome 

continuará inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 06 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010295-40.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE VALENTIM CAMARCO 

NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 1 – Em razão da penhora 

online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 de junho de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAUL LARA LEITE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme no id. 12337898, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, 

com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem 

como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino/MT, 24 de abril de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de abril de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 
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(ADVOGADO)

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c pedido de danos mais argumentando que teve seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente. 

Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se do comprovante de 

débito devidamente assinado pelo autor que no ano de 2014 adquiriu 

mercadorias a prazo no valor de R$ 2.408,50 junto à loja requerida (id. 

12980829, p.1). Observa-se que, ao contrário do que alega em 

impugnação, o documento é claro ao pactuar que o pagamento da dívida 

seria feito através de 5 duplicatas e não à vista. Neste particular, nota-se 

não só o inadimplemento do autor, mas a sua má-fé ao ingressar com uma 

ação declaratória de “inexistência de relação jurídica”, tendo a ciência de 

que deve a quantia debatida, já que em impugnação não apresentou 

argumento ou prova plausível a comprovar que quitou o débito perante é 

ré. Não é crível que o autor não tenha guardado qualquer comprovante de 

pagamento das duplicatas que deveriam ser pagas de junho a outubro do 

ano de 2014 e, ainda, é de se estranhar o fato de que o autor teve o 

débito inscrito no Serasa/SPC desde 08.10.2016 e só em 2018 veio à 

justiça narrar a violação de sua honra. Portanto, ressai dos autos que a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito (Art. 188, I, do CC), 

vez que entregou as mercadorias e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto à fatura devida e não quitada no valor de R$ 2.408,50. 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 2.408,50 (dois mil e 

quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de 

maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Afasto a preliminar de incompetência 

deste Juízo para julgar a demanda em razão da necessidade de prova 

pericial, considerando que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para julgamento. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a ausência na falha da prestação de serviços, incumbência 

que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a 

sua conduta não originou o desligamento indevido dos serviços de energia 

na UC pertencente ao autor, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, 

verifica-se que o autor apresentou gravação telefônica que objetivava ter 

ciência sobre o que ocorreu no caso, mas a própria atendente apenas se 

limitou a informar que o pedido de desligamento foi feito em agência e que 

não sabia onde exatamente. Ainda, a contestação apresentada reforça a 

tese do autor de que um terceiro solicitou indevidamente o desligamento da 

Unidade de Consumo de titularidade do promovente. Isto porque houve o 

pedido de desligamento em 17.11.2017, o efetivo desligamento em 

28.11.2017 e a religação só aconteceu em 15.12.2017 por falha da ré que 

não conferiu adequadamente a documentação daquele que requereu a 

interrupção, ou, sequer demonstrou o documento assinado referente ao 

protocolo de atendimento, tampouco cópia do documento pessoal da 

pessoa que, de fato, solicitou o desligamento, providência que poderia 

comprovar se teria sido o próprio titular o responsável pelo pedido. É dizer: 

não trouxe a requerida qualquer elemento que pudesse impugnar as 

alegações do autor apontando a falha na prestação dos serviços da ré, 

ensejando o dever de reparar o dano. Neste contexto, aplica-se à ré a 

teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da 

CF/88, de forma que sua responsabilidade civil somente será afastada 

caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano 

e ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo 

prescindível a demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim 

sendo, restando comprovado que a conduta da requerida provocou a 

ausência de fornecimento de energia ao autor por mais de duas semanas, 

havendo incontestável nexo causal, verifica-se o dever da reclamada de 

suportar os danos morais. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), pela fundamentação 

acima delineada. Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, 

em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. 

P.I.C. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 
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2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE GUSMAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de inépcia de pois a narrativa 

do autor é clara os pedidos guardam lógica com o fato citado na exordial, 

de forma que não há o que se falar em indeferimento da petição inicial. 

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. No que tange ao interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] 

leciona que ter sido a pretensão resistida e/ou ter ou não ter razão o 

requerente em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, 

nos seguintes termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o 

direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, 

porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O 

juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se 

vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido 

de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em 

sua situação anterior ao processo, não sendo, ademais, indispensável o 

requerimento administrativo para a solução da controvérsia. Julgo o mérito. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da demonstração de existência de diversas 

faturas em nome da autora e encaminhadas no endereço declinado na 

peça exordial em função da contratação de plano mensal de telefonia 

movem “Vivo Smat Controle” contratado no telefone nº. (65) 9965-8063, 

que apontam o uso dos serviços da ré em período anterior ao débito 

inscrito no SPC/SERASA, sendo a dívida originária do atraso do 

pagamento das respectivas faturas do plano de telefonia móvel. Nota-se 

que em impugnação a parte autora não apresentou argumento plausível ou 

prova de quitação das faturas atrasadas. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido de concessão de gratuidade de justiça da parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 29 de maio de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. 

Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de inépcia de pois a narrativa 

do autor é clara os pedidos guardam lógica com o fato citado na exordial, 

de forma que não há o que se falar em indeferimento da petição inicial. 

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Denota-se que a ré se limitou a juntar como 

meio de prova a mera demonstração da existência de cadastro interno do 

consumidor, sendo a maiorias dos “prints” extraídos do sistema interno 

ilegíveis, sem qualquer outro elemento a corroborar a existência do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, encaminhamento de 

faturas os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos 

são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 
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conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do 

sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de 

prova, o que evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi 

indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais)a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 30 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001595-29.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 05 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149817 Nr: 4302-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDYANGE INES HERANE 

ROHDEN - OAB:MT/16070

 Processo Administrativo Disciplinar nº 4302-56.2015.811.0037Código 

149817.Nesse compasso, as provas indicam que a servidora incorreu, 

além da afronta ao disposto no artigo 143, inciso III, em violação ao 

disposto no artigo 144, inciso IX, ambos da Lei Complementar nº 04/90, 

pois se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem (retardo 

no cumprimento do mandado que era dirigido contra a sua pessoa e do 

seu ex-marido), em detrimento da dignidade da função pública (de Oficial 

de Justiça), além de atrair a incidência do prescrito no artigo 159, inciso I, 

do mesmo diploma normativo, ante a ocorrência do tipo previsto no artigo 

319 do Código Penal, pois pratica prevaricação quem “retardar ou deixar 

de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, 

justamente o caso em espécie.Releva considerar, por oportuno, que a 

servidora requerida responde a outros procedimentos em trâmite nesta 

Diretoria do Foro, notadamente atraso injustificado no cumprimento de 

mandado, conforme certidão de fls. 27/28 e ficha funcional de fls. 

114/117.Forte nesses fundamentos, rejeito o relatório de fls. 107/113 

apresentado pela Comissão Processante e determino a remessa do feito 

ao Conselho da Magistratura para julgamento, nos termos do art. 9º, § 3º, 

inciso III, do Provimento nº 005/2008-CM e artigo 28, inciso XXXIII, do 

RITJMT. Cumpra-se.Às Providências. Primavera do Leste, 30 de maio de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 1268-20.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR GUARESCHI - OAB:67271

 Certifico e dou fé que até a presente data a parte requerida, devidamente 

intimada na pessoa de seu Procurador via DJE 10157, nada manifestou 

nos autos, razão pela qual intimo a exequente para juntar cópia do acordo 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 189141 Nr: 11694-13.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:

 Embargos à Execução nº 11694-13.2016.811.0037

Autos Código 189141

Vistos etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes, servindo cópia de presente decisão como mandado 

de intimação.

Primavera do Leste (MT), 04/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168649 Nr: 4579-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIBV, GABV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDPDL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:18480-B

 Cód.: 168649

Vistos etc...

Acolho o pedido Ministerial retro.

Para tanto, determino que se oficie-se ao Núcleo de Saúde Mental, 

solicitando informações, a serem apresentadas no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do atual estado de saúde da paciente Nathaly Iasmin, bem como 

sobre o uso do medicamento Aristab 15mg, tendo em vista que é de 

ciência deste Juízo que o Dr. Jayme Benevides já não atual mais na 

referida unidade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT, 24/04/2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137900 Nr: 8950-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDSDCP, KMDSSDCP, MAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA 

PAREDE, Cpf: 02441707116, Rg: 2041659-8, Filiação: Luiz Carlos Parede e 

Neiva Siqueira da Costa, data de nascimento: 02/08/1987, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, convivente, soldador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 758,19 (Setecentos e cinquenta e 

oito reais e dezenove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de f. 32.Cite-se o 

executado por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para pagar os 

alimentos em três dias, sob pena de prisão.Certificado o decurso do prazo 

sem o pagamento, apresentada ou não justificativa, dê-se vista dos autos 

à parte exequente para requerer o que de direito.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sinara Santos Teruya 

Leal, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005163-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE ALMEIDA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130091 Nr: 2803-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE MARIANO CHAVES, ROBSON DOUGLAS 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 2803-71.2014.811.0037 (Código nº 130091)

Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos 

Morais

Requerentes: Leidiane Mariano Chaves e Robson Douglas Moura

Requerido: Banco Bradesco Financiamento S/A

Vistos etc.

 Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150977 Nr: 4827-38.2015.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR JOSE DALL`AGNOL - 

OAB:42138, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIS MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK, CRISTIANO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 Intimo às partes acerca da certidão aportada à f. 118, abaixo transcrita:

Certidão

Certifico que a audiência ocorrida no dia 23/05/2018, referente ao 

processo de nº: 426-06.2009.811.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup. 

Foi aberto o chamado número único: 25915, protocolo: 42067 para 

eventual possibilidade de recuperação da mídia, entretanto não foi 

possível resgatar o arquivo supracitado conforme conclusão técnica.

 Em virtude do ocorrido redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 18 de julho de 2018, às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140446 Nr: 10472-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Processo nº 10472-78.2014.811.0037 (Código nº 140446) Impugnação 

Requerente: Banco de Lage Landen Brasil S/A Recuperanda: Costa & 

Vieira Ltda

Vistos em correição permanente.

Intime-se a recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 

11.101/2005, art.12).

Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 5 

(cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (Lei nº 11.101/2005, art.12, parágrafo único).

Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140151 Nr: 10313-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Processo nº 10313-38.2014.811.0037 (Código 140151)

Impugnação

Impugnante: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Recuperanda: Costa & Vieira Ltda

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 

11.101/2005, art.12).

Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 5 

(cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (Lei nº 11.101/2005, art.12, parágrafo único).

Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134999 Nr: 6781-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE LIMA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 5223-B, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 6781-56.2014.811.0037 (Código 134999)

Ação de Obrigação de Fazer

Requerente: Fabiane Lima Prado

Requerido: Sul América Companhia de Saúde

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Fabiane Lima Prado 

em face de Sul América Companhia de Saúde, ambas qualificadas nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual (fls.126/129).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109339 Nr: 8546-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 8546-67.2011.811.0037 (Código nº 109339)

Ação de Reintegração de Posse

 Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Requerido: Marcos Lourenço da Silva

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o inteiro teor da petição 

inclusa (fls.101) e documentos que a acompanham (fls.102/118), em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149999 Nr: 4396-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145793 Nr: 2446-57.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150729 Nr: 4730-38.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - OAB:19078

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 3958-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ZANOTTO, GILDA CARDOSO 

ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP, VANIA MARIA PASSEBOM - OAB:282267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3958-51.2010.811.0037 (Código 71643)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executada: Gilda Cardoso Zanotto

Executado: Vilmar Zanotto

Vistos etc.

Intime-se a causídica subscritora da petição interlocutória (fls.88) para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato (procuração ou substabelecimento), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado ineficaz 

relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado 

pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47138 Nr: 2635-16.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807

 Certifico que nesta data o advogado Dr. GUSTAVO FRANCO RIBEIRO, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANIBAL GONCALVES MENDES (EXECUTADO)

AGM AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139611 Nr: 10033-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:CE/ 10.423, HIRAN 

LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Consórcio Nacional 

Honda Ltda. contra Rogério Alves Dias, ambos já qualificados.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar, determinando a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide (p.39).

Tentada a apreensão do bem, esta restou infrutífera não sendo o veículo 

encontrado (p.47).

Em manifestação, o requerente pugnou pela consulta aos sistemas de 

busca de endereços dos órgãos conveniados ao TJ/MT, bem como a 

inclusão de restrição judicial no veículo do requerido (p.66).

Deferiram-se os pedidos (p.67), não sendo localizando novo endereço do 

requerido e inserindo as restrições judiciais, conforme documentos 

(p.68/71).

À p.77, o autor requer a extinção da ação.

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.77), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.37/38).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Realizou-se a baixa das restrições incluídas sobre o veículo do requerido 

(p.70), conforme documento anexo.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153958 Nr: 6216-58.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE MORAES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73.109 

RJ, Williams Pereira - OAB:94668

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I, do CPC para declarar a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando o 

cancelamento do débito. Condena-se a requerida ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos. A correção 

monetária e os juros devem incidir a partir desta sentença. E, JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados, pois não houve demonstração de pagamento.Torna-se 

definitiva a tutela.Custas e taxas pagas (p.25/28).Sucumbente na maior 

parte, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de 

Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de tramitação 

da demanda.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150944 Nr: 4821-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RICKLI, JOCIELY APARECIDA RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MENDES 

MARQUES - OAB:OAB/PR 33.171, TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 (...)Por essas razões, e nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, o Estado-juiz julga PROCEDENTE a presente Medida 

Cautelar de Arresto interposta por Agrícola Alvorada LTDA em desfavor 

de Eduardo Rickli e Jociely Aparecida Rickli, confirmando a liminar 

concedida. Condena-se a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor, que se fixa em 10% sobre o 

valor da causa, em consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos 

autos cód: 152743, desapense-se e arquive-se o presente. Publicada e 

registrada pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68948 Nr: 1257-20.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FRANCISCO MASCHIO, GILMAR MASCHIO, LUIZ 

MASCHIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de p. 533/537, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118644 Nr: 1011-19.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CAR VEÍCULOS, CARLOS WILSON 

LIOTTO, ENEIAS JOSÉ DI BENEDETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL RAMOS - OAB:45904, 

GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOSINEI CRISTINA 

SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar os requeridos para 

manifestarem sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72181 Nr: 4496-32.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - 

OAB:11424-B

 Nos termos da decisão de p. 161, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para informarem se possuem provas a 

produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o 

silêncio pela inexistência. Caso não tenham provas a produzir, esclareçam 

se entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses 

de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143869 Nr: 1551-96.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 200/201, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162402 Nr: 1424-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171674 Nr: 6034-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151365 Nr: 4992-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150969 Nr: 4825-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117978 Nr: 324-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 5952-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ricardo Barbosa de 

Abreu contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

qualificados.

Intimado para pagar o débito, o executado quedou-se inerte (p.291).

Deferiu-se o pedido de busca de ativos financeiros na conta da parte 

executada (p.292), restando esta frutífera, conforme documento 

(p.293/294).

Em manifestação, o executado alega excesso de execução e apresenta 

planilha de cálculo atualizada, bem como o depósito do valor que entende 

devido (p.300/305).

À p.306, o exequente informa que concorda com o valor indicado pelo 

executado, requerendo expedição de alvará para levantamento do valor 

depositado (p.305).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados à p.305 em favor do exequente, conforme solicitado 

(p.306).

Intime-se o executado para apresentar os dados bancários para 
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expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

expeça-se alvará para liberação dos valores bloqueados à p.293/294 em 

favor do executado.

Após, nada mais sendo postulado e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 872-09.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MARINGÁ- 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/PR 6.223, ANDR[É LUIZ BONAT CORDEIRO - 

OAB:OAB/PR 25.697, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA 

- OAB:14588-MT, Willian Ruiz da Silva - OAB:18157/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 2449-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMÉRCIO E REP. 

AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO 

PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo DO PEDIDO DA CONVERSÃO DA AÇÃO conforme 

prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo de 15 dias, o resumo deverá 

ser encaminhado no email da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a 

secretaria ser informada sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - OAB:, 

WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente (p.181).

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 09/10/2018, às 15h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 1656-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Visto,

 O executado opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes a 

p.278/281 com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, da decisão de p.275, por entender omissa e contraditória.

Intimado, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração 

(p.283/285).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do NCPC.

Nota-se que assiste razão à parte executada/embargante quanto a 

reforma da decisão, de modo que acolhe-se o presente recurso, para 

afastar a inclusão da multa aplicada.

No mais, persiste como lançada.

Decorrido o prazo para eventual interposição de recurso e nada sendo 

requerido, certifique-se.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de p.275.

Em seguida, considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de 

Justiça deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104874 Nr: 3860-32.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o embargante para 

manifestar sobre o parecer Ministerial de p. 194, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 5336-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda. contra Marcelo Lopes da Silva, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo, onde ficou determinada a suspensão da 

ação até o seu cumprimento, e após, a extinção do feito, desistindo as 

partes do prazo recursal (p.234/239).

 O referido acordo foi homologado à p.240, suspendendo-se o processo 

até o dia 05/04/2018.

Decorrido o prazo, a exequente informa que o acordo foi integralmente 

cumprido, requerendo a extinção da ação (p.241).

À p.242/244 o executado apresenta os comprovantes de pagamento da 

obrigação.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135476 Nr: 7165-19.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTUR VIAGENS E TURISMO, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:MT 8.840-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23748

 (...)Não há outras preliminares a ser analisada, bem como não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação às demais 

arguições, tratam-se questões de mérito e serão analisados em sentença, 

de modo que se declara saneado o processo.Em relação à matéria de 

fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles delineados na petição 

inicial e na peça de contestação.Nomeia-se para a realização da pericia o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se 

entender pertinente e apresentar quesitos.Na sequencia, intime-se o perito 

nomeado para, no prazo de 05(cinco) dias apresentar: proposta de 

honorários, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais.Apresentada à 

proposta, intimem-se as partes requeridas providenciarem o pagamento 

dos honorários periciais.Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo informar se ainda possuem interesse na 

produção de prova testemunhal.Por fim, intimem-se as partes para, no 

prazo comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o 

prazo a decisão saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de 

Processo Civil).Após, concluso.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136791 Nr: 8134-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALMIR SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 263, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 57461 Nr: 5088-47.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO, OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O, HELENA PATRICIA FREITAS - OAB:OAB/MG 79760, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora que 

os autos encontra,-se com vista pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 7174-20.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEZAR DALLA CORTE, LAURECI TEREZINHA 

DARONCO DALLACORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA DOS SANTOS BURMANN, AMAURI 

JOSÉ SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT

 Visto,

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Valtezar Dallacorte e 

Laureci Terezinha Daronco Dallacorte contra Débora dos Santos Burmann 

e Amauri José Segatto, todos já qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial nos autos da execução (ID 

68827), no qual os embargantes desistem dos presentes Embargos à 

Execução (p.136/138).

É o relatório. Decide-se.

 Considerando o reconhecimento da dívida por parte dos executados e o 

acordo celebrado entre as partes, no qual ficou estabelecida a desistência 

deste feito pela parte embargante (p.136/138), caracteriza-se a falta de 

interesse superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Sem custas e taxas judiciárias, uma vez que o embargante é beneficiário 

da justiça gratuita (p.65).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 660-46.2013.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SABOR COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CARNES LTDA, LUCINARA DE SOUZA MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B, GUILHERME ABRÃAO SIMÃO DE ALMEIDA - OAB:14535, 

MAURICIO ALDE - OAB:MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE - 

OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7042, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 153/168, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68827 Nr: 1136-89.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA DOS SANTOS BURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE, LAURECI 

TEREZINHA DARONCO DALLACORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de título Extrajudicial proposta por Débora dos 

Santos Burmann contra Valtezar Dellacorte e Laureci Terezinha Daronco 

Dallacorte, todos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do presente feito (p.67/69).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a 

suspensão do processo até 15/06/2020, nos termos do artigo 313, II, 921, I 

e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

 Após certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 468-84.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO TEÓFILO BARBOSA- ESPOLIO, ANTONIA 

PEROBA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:RS/78691, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 105/108, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AZAMBUJA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 2606-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E PARRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre os docuemtnos de fls. 150/167, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152743 Nr: 5715-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RICKLI, JOCIELY APARECIDA RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Determina-se que a Sra. Gestora certifique se houve o decurso do prazo 

para oferecimento de embargos pelas partes requeridas.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59132 Nr: 6718-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO, EDERSON RIZOTTO, 

MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSANE BARCZAK - OAB:PR 47394, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar os endereços atualizados dos hipotecários da petição de fls. 139 

, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 731-43.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME, 

JULIO CESAR KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 208811 Nr: 3622-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por Valor 

Empreendimentos e Participações em face de Valnei Luiz Gueno, ambos 

qualificados.

Inicialmente, encaminhe-se o presente feito a contadora deste juízo para 

que apresente cálculo atualizado do débito conforme o vencimento dos 

documentos (p.32/42).

Após, intime-se o executado pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalte-se que, os 

honorários acima fixados somente serão devidos, após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Ressalta-se que efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa 

e honorários previstos incidirão sobre o restante.

 Decorrido o prazo, não havendo pagamento, concluso para análise dos 

demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138723 Nr: 9496-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ 

ECICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR918, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, ANDRE RICARDO 

PASSOS DE SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes 

manifestarem sobre a petição de p. 350/351, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39086 Nr: 1524-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ 

MARQUES - OAB:13.841-A, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 

9993-B, RAUL LACERDA BALAZEIRO - OAB:200717/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72960 Nr: 5282-76.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO, 

WALMIR DE SOUZA, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996, FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114249 Nr: 4771-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117118 Nr: 7790-24.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSON GONÇALVES CAVALCANTE 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118533 Nr: 894-28.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSON GONÇALVES CAVALCANTE 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178207 Nr: 9700-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES JUNIOR, MELVIRA MARIA 

QUINTINO NETA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12786 Nr: 1388-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 1) SOB PENA DE EXTINÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 1965-36.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, ROSIMERY 

TEREZINHA MIRANDA, SERGIO MACHNIC, VALENTIN MARTIGNAGO, 

SELMA MARTIGNAGO MACHNIC, CELIA MACHNIC MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, FABIANE MACHNIC RUSSO - 

OAB:MT.12987

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138890 Nr: 9614-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAM DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PINE S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:RS 46.582, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:159.830/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5528 Nr: 35-37.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONARJA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115190 Nr: 5717-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146978 Nr: 3020-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CIBISCHINI DO 

AMARAL VASCONCELLOS - OAB:PR/16440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25045 Nr: 1528-73.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A, RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 119 de 833



estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 3885-21.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ELIZETE FRICK 

RAMBO, ADELAR FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 7423-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 7479-04.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA QUINTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, André Luiz Cardozo Santos - 

OAB:7322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.542-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum de cinco dias, se manifestarem sobre a proposta de 

honorários de p. 434. Havendo concordância ficam as partes intimadas 

para providenciarem o pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5322 Nr: 2499-34.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos o débito atualizado nos autos , para expedição da 

certidão de crédito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 2412-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da matricula 6.723 conforme petição de fls. 154 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos o valor da dívida atualizada para a expedição da certidão 

de crédito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 883-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINOVA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ FERNANDO MAZZUTTI, 

MANOEL MAZZUTTI NETO, NERI LUIZ DALBEM, IVANIR MARIA MARTINI 

MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, OSMAR 

ARCIDIO MAGGIONI - OAB:13012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução das intimações encaminhadas aos 

requeridos Ivanir, Agrinova e José Fernando, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 3815-38.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

informar o endereço atualizado do executado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 26735 Nr: 2692-73.2003.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOSE KUIAWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:MT-4096-E, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, remoção e intimação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 8833-59.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIO JOSÉ LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 56/61, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 586-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176444 Nr: 8763-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z R RESTAURANTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177307 Nr: 9217-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA NETO E SOUZA LTDA - LABORATÓRIOS 

AGROANÁLISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES R. BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 14229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 67-22.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118017 Nr: 360-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM 

LTDA - ME, JOSÉ IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o Ofício de p. 95, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR FERREIRA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004639-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURICEA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004745-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005267-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

GRIMALDO CLEMENTINO CAMPOS OAB - 208.558.931-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO PEDRO LOREGIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005721-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005190-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 
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252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005365-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006164-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006072-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001013-30.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ONDIR MARTELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002836-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANSELMO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005361-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA ALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004915-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANICESIO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERINO BATISTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA FERREIRA ROQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO - NOVA DATA DE PERÍCIA CERTIFICO que, por motivos de 

suspensão do expediente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não foram realizadas as perícias designadas para o dia 

28/05/2018. CERTIFICO que, as perícias foram REDESIGNADAS para o dia 

09/07/2018, no mesmo horário anteriormente agendado. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 

05/06/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 7754-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SIMAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7754-11.2014.811.0037 (Código 136236)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MILTON SIMÃO 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 174/180, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 179/180.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 20.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 182, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137498 Nr: 8674-82.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8674-82.2014.811.0037 (Código 137498)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FIDELCINA 

SANTANA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 86/87, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 86/87.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 13.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 89, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128355 Nr: 1278-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIM DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1278-54.2014.811.0037 (Código 128355)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDIM DA SILVA 

RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 122/123, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 122/123.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 13.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 125, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153824 Nr: 6168-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA TEREZINHA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6168-02.2015.811.0037 (Código 153824)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por HILDA TEREZINHA 

POSTAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 174/175, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 174/175.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 28.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 177, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132652 Nr: 4925-57.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Nos termos da legislação impulsiono os autos no sentido de intimar a parte 

requerida:

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houver, pela parte executada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 18 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107182 Nr: 6284-47.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar o erro material na sentença de fls. 

49, fazendo constar:

 “(...) Sem custas processuais e honorários advocatícios. (...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126605 Nr: 9148-87.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 
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fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem 

pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 

85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 06 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164901 Nr: 2629-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SALETE ROSA CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2629-91.2016.811.0037 (Código 164901)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VILMA SALETE 

ROSA CORBARI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 104/105, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 104/105.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 22.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 107, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3900 Nr: 260-57.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTATES 

COMERCIAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CAMPO E 

LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 100, impulsiono os autos para que 

indique outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126596 Nr: 9139-28.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107182 Nr: 6284-47.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107182 Nr: 6284-47.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Processo nº 6284-47.2011.811.0037 (Código 107182)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecido por 

AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, alegando, em síntese, obscuridade na 

sentença de fls. 49, vez que teria condenado-o ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, sendo que sequer foi citado na ação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que condenou a 

parte embargante/executada ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, quando não foi citado na ação.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar o erro material na sentença de fls. 

49, fazendo constar:

 “(...) Sem custas processuais e honorários advocatícios. (...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126596 Nr: 9139-28.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte executada.Fixo honorários advocatícios em 10% 

do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126605 Nr: 9148-87.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte executada.Fixo honorários advocatícios em 10% 

do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132675 Nr: 4948-03.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de AGOPECUÁRIA F. G. LTDA, na 

qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito executado 

e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente às 

fls. 58/59.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houver, pela parte executada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 18 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73485 Nr: 5807-58.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MYDLO & CIA LTDA - ME, JOÃO CLAUDIO 

MYDLO, ADENILTON CLARO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILTON CLARO BISPO, Cpf: 

65421850978, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de J. C. MYDLO & CIA LTDA 

- ME, JOÃO CLAUDIO MYDLOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de Recolhimento - ICMS Diferencial de 

Alíquota, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20095523/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/05/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.927,07

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104437 Nr: 3416-96.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBANDEIRANTE - TRANSPORTES E 

SERVIÇOS BANDEIRANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSBANDEIRANTE - TRANSPORTES E 

SERVIÇOS BANDEIRANTE LTDA, CNPJ: 03095626000540. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 
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de TRANSBANDEIRANTE - TRANSPORTES E SERVIÇOS BANDEIRANTE 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Alvará de 

Funcionamento, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7757/2009, 8049/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.339,36

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48058 Nr: 3365-27.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE UHDE & CIA LTDA - ME, EDITE UHDE, 

MAIQUEL UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 3365-27.2007.811.0037 (Código 48058)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 89, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 700-28.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MOACIR VIANA, EDMILSON 

MOACIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 700-28.2013.811.0037 (Código 118348)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 38, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 150 (cento e cinquenta) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74599 Nr: 6918-77.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIONIR ALVES DIAS-ME, IDIONIR ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 6918-77.2010.811.0037 (Código 74599)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 48, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 150 (cento e cinquenta) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 5380-95.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 Processo nº 5380-95.2009.811.0037 (Código 65600)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 144 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195055 Nr: 6353-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLOBOALDO DOS SANTOS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6353-69.2017.811.0037 (Código 195055)

Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, conforme 

já determinado às fls. 16 e 17.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144526 Nr: 1824-75.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que o Procurador do INSS não devolveu os autos 

até a presente data, impossibilitando a realização desta audiência, 

redesigno-a para o dia 07/08/2018 às 15:30. Intimem-se. Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45864 Nr: 1361-17.2007.811.0037

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lurdes Zasso - 

OAB:15475-O/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a serem pagos pelos executados em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras e 

restrições existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 2556-71.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lurdes Zasso - 

OAB:15475-O/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a serem pagos pelos executados em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras e 

restrições existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128528 Nr: 1428-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA BALBINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1428-35.2014.811.0037 (Código 128528)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128349 Nr: 1272-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1272-47.2014.811.0037 (Código 128349)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 829-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SALETE DE CARLI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 829-72.2009.811.0037 (Código 61014)

Vistos.

Sobre a impugnação de fls. 234/236, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158576 Nr: 8392-10.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8392-10.2015.811.0037 (Código 158576)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por VALTER MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 135/137, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a 

qual concordou a parte requerente à fl. 139/140.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 
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judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

135/137 e aceito à fl. 139/140, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 684-31.2000.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON OLIVEIRA LTDA, ALCIDO NILSON, 

MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. 

Estado, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA- PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT

 Processo nº 684-31.2000.811.0037 (Código 11892)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 

186, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28773 Nr: 960-23.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, JOÃO LOPES 

DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO 

EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 924, V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de junho de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195507 Nr: 6674-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLOBOALDO DOS SANTOS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6674-07.2017.811.0037 (Código 195507)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ajuizada por ANTONIO 

CLOBOALDO DOS SANTOS LUIZ em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, conforme 

certificado à fl. 12.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação para indicar qual procedimento queria 

prosseguir, visto que possuem pedidos idênticos, esta se manteve inerte.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhes incumbiam, apesar de intimada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146287 Nr: 2675-17.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA FAUSTINI ANTONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2675-17.2015.811.0037 (Código 146287)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR IDADE 

ajuizada por MARIA HELENA FAUSTINI ANTONELLO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 91, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a qual 

concordou a parte requerente às fls. 96/97.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 91 e 

aceito à fls. 96/97, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136971 Nr: 8259-02.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8259-02.2014.811.0037 (Código 136971)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132501 Nr: 4798-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163616 Nr: 2017-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 784-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157819 Nr: 8032-75.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grife da Mangueira Componentes Hidraulicos 

Ltda - ME, Douglas Sousa Borges, CRISTIANE OLIVEIRA BATISTA, Jose 

Cicero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127397 Nr: 400-32.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEER AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 400-32.2014.811.0037 (Código 127397)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte autora para impugnar a contestação, 

conforme determinado à fl. 79.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139556 Nr: 10001-62.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 
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SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10001-62.2014.811.0037 (Código 139556)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204863 Nr: 1737-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES - DNIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAIMUNDO RODRIGUES, MARIA DE 

FATIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:PROC. FED., RENATA SILVA 

PIRES DE CARVALHO - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1737-17.2018.811.0037 (Código 204863)

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 10. Para tanto, remetam-se os autos à 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128352 Nr: 1275-02.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16020 Nr: 1320-60.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 1320-60.2001.811.0037 (Código 16020)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 447.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 6639-28.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Processo nº 6639-28.2009.811.0037 (Código 66806)

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 205/208, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111407 Nr: 1808-29.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 808-29.2012.811.0037 (Código 111407)

Vistos.

Expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados bancários 

indicados às fls. 177/178.

Sem prejuízo, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 
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advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100949 Nr: 533-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MUSSI DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 533-79.2011.811.0037 (Código 100949)

Vistos.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo homologado à fl. 179.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111017 Nr: 1366-63.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Processo nº 1366-63.2012.811.0037 (Código 111017)

Vistos.

 Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso, bem como suspenda-se o 

feito, como já determinado.

Sem prejuízo, proceda a Secretaria às anotações e alterações 

necessárias ao cadastro dos advogados habilitados, conforme fl. 81.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011878-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011878-61.2015.8.11.0037. REQUERENTE: VANILDES ALVES DE 

OLIVEIRA SALOMAO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista a devolução do valor pela Clínica e Microcirurgia de Olhos Ltda - EPP 

, comprovado em Id 12579217, em cumprimento à sentença (Id 12424667) 

e que não houve interposição de recurso pelas partes, delibero: 1. 

Expeça-se alvarás de devolução em favor do Estado de Mato Grosso do 

saldo existente em contas judiciais vinculadas a este processo, conforme 

extratos juntados. 2. Após a expedição dos alvarás, arquive-se o feito. 

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010045-71.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EMERSON MIRANDA DOS 

SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Primavera do Leste/MT, 04 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010924-15.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DAVID FAUSTINO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010924-15.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRENO DAVID FAUSTINO 

FONSECA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença e que não existem solicitações pendentes, arquive-se 

o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo remanescente, se 

existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. Primavera do 

Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011034-14.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, JOSE 

FERNANDO DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações 

pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020073-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8020073-35.2015.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA PEREIRA DO 

NASCIMENTO VIEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não 

existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, 

devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SANTANA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010104-93.2015.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL DE SANTANA, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado 

da sentença e que não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. 

Antes, porém, devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao 

Estado, mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-35.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PETR FEODOSIEVICH FEFELOV (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011440-35.2015.8.11.0037. REQUERENTE: PETR FEODOSIEVICH 

FEFELOV REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 

e que não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, 

porém, devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010523-16.2015.8.11.0037. REQUERENTE: GONCALO RODRIGUES 

MACIEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista 

o trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações 

pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011747-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011747-86.2015.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR CORDEIRO PERAO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não 

existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, 

devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUIMARÃES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012074-31.2015.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERSON GUIMARÃES 

ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 

e que não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, 

porém, devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI TEREZINHA CARLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SANTOS CARLINI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010577-79.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARILEI TEREZINHA CARLINI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, NELSON SANTOS 

CARLINI, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito 

em julgado da sentença e que não existem solicitações pendentes, 

arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012076-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BETA CASSEMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012076-98.2015.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELA BETA CASSEMIRO 

DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ROBERTO CARLOS CASSEMIRO DA SILVA, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações 

pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-30.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EDILAINE MACHNIC PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010244-30.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA EDILAINE MACHNIC 

PAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o 

trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações pendentes, 

arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010693-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTHER PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010693-85.2015.8.11.0037. REQUERENTE: DIVINA ANA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTHER PEREIRA DE 

FREITAS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito 

em julgado da sentença e que não existem solicitações pendentes, 

arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo 

remanescente, se existente, ao Estado, mediante expedição de alvará. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAL SOLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011163-82.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO DAL SOLIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que 

não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, 

devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011088-77.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que 

não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, 

devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU CARDOSO COUTINHO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010101-07.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ZAQUEU CARDOSO 

COUTINHO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o 

trânsito em julgado da sentença e que não existem solicitações pendentes, 

arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se eventual saldo remanescente 

ao Estado, mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 04 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005330-71.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELCIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado 

da sentença e que não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. 

Antes, porém, devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao 

Estado, mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 04 de junho 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE ALVES LEMES (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010229-61.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JANE ALVES LEMES, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que 

não existem solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, 

devolva-se eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, 

mediante expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011282-14.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO TAVARES DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

MARILZA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012121-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011949-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALTECI PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RENATA GUIMARAES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEVIR LUIZ FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM PEREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

MARIA RITA CACHUI FRANCISCO (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO-GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 138 de 833



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA CRISTINA BENTO MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CLEMENTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011780-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SEIBOTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011791-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e que não existem 

solicitações pendentes, arquive-se o feito. Antes, porém, devolva-se 

eventual saldo remanescente, se existente, ao Estado, mediante 

expedição de alvará. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004949-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BLESSA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004949-63.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BEATRIZ BLESSA SANTANA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, A Defensoria Pública informou que decorreu o prazo 

fixado na decisão para que os requeridos fornecessem dos 

procedimentos de Vitrectomia via pars, Transplante de córnea com 

implante de ceratoprótese e Implante de válvula de Ahmed. Em razão disso 

e considerando a urgência e essencialidade do caso e a omissão dos 

requeridos, requereu o bloqueio e sequestro de verba pública necessária 

para realização dos procedimentos. Juntou orçamentos (Id 10378012). 

Desta feita, evidenciado o não cumprimento da decisão concessiva da 

tutela de urgência (Id 12733796), o(s) réu(s) também não indicou(aram) 

outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo 

com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora, apesar 

de expressamente intimado neste sentido. Além disso, trata-se de pedido 

oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo 

cumprimento da ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 
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expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem como 

diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria Pública 

(Id 13146213), defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 

conforme requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a diligenciar no agendamento da data do procedimento, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011192-35.2016.8.11.0037. REQUERENTE: TALITA FERREIRA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, O 

recurso interposto é intempestivo, uma vez que a sentença foi prolatada 

em 12 de abril de 2018 (Id. 12958597), a intimação do Município de 

Primavera do Lestes/MT, ora recorrente, concretizou-se em 11 de maio de 

2018 e o recurso, juntamente com suas razões, foi interposto somente em 

25 de maio de 2018 (Id 13387255). No que tange à aplicabilidade da 

sistemática procedimental do Código de Processo Civil, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais, tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos 

Juizados Especiais em relação às normas do CPC, sobretudo à vista do 

que preveem a Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborada pelo artigo 1.046, §2º, do 

novo CPC, ao determinar que: Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, 

suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, 

ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. (...) § 2o 

Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 

regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este 

Código. Concatenam-se a este entendimento o Enunciado 161 do FONAJE, 

relativo ao Juizado Especial Cível, conjuntamente com os Enunciados 1 e 

13 do FONAJE, relativos ao Juizado da Fazenda Pública, in verbis: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). ENUNCIADO 01 - Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). ENUNCIADO 13 - A contagem dos 

prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma 

contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo 

diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL). Com efeito, o prazo para o recurso inominado é de 

10 (dez) dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência 

da sentença, conforme norma expressa do artigo 42 da Lei 9.099/95. 

Assim, o prazo iniciou-se no dia útil seguinte, ou seja, em 14 de maio de 

2018, esgotando-se em 24 de maio de 2018, ao passo que o recurso foi 

protocolado somente em 25 de maio de 2018. Posto isso, considero 

intempestivo o recurso e, por conseguinte, deserto, negando sua 

admissibilidade. Intimem-se, sobretudo o recorrente acerca desta decisão. 

Transitado em julgado, em não havendo outras providências determinadas 

na sentença ou pedido para cumprimento do édito sentencial, arquive-se o 

processo, após a baixa necessária. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

05 de junho de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001887-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

CLENI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001887-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CLENI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, revogo a suspensão do 

processo, diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ em 

25.04.2018, pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

que lhe negou provimento, bem como estabeleceu requisitos cumulativos 

para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos 

dos SUS, modulando-o para que sejam exigidos aos processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento. Diante disso, passo 

à efetiva análise do pedido de reconsideração da última decisão Id 

12539362, formulado pelo Ministério Público. O Ministério Público informou 

que juntou documentos, sendo que um deles refere-se à receita médica 

(com data de 04.03.2017), todavia, também juntou uma declaração médica 

de 19.02.2018, junto à receita médica, com o carimbo da médica inicial, 

afirmando a necessidade da continuidade do tratamento através da 

medicação já fornecida. Além disso, aduz que o medicamento Xarelto não 

é ofertado pelo SUS, razão esta que demonstra ser providência ineficaz 

encaminhar a receita atualizada ao requerido para que este proceda com 

o fornecimento voluntário do medicamento necessário. Desta forma, 

reconsidero a decisão (Id 12539362), pois entendo que, diante da 

urgência, apresentar o pedido ao SUS, sabendo que o mesmo não tem 

como fornecer medicamento que não está em sua lista, só tornaria a 

situação ainda mais emergencial. Assim, evidenciado o não cumprimento 

da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, os réus também 

não indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora 

determino o sequestro Ainda, o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo com 

custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora, apesar de 

expressamente intimado(s) neste sentido. Além disso, trata-se de pedido 

oriundo do Ministério Público, cuja instituição também tem incumbência 

constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais e coletivo, 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

bem como das ponderações do Município de Primavera do Leste/MT, no 

que tange ao financiamento da saúde entre os Entes Políticos; defiro o 

sequestro do numerário (Id 12169462) somente em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 1.256,46 (mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e quarenta e seis centavos), conforme requerido. Após efetivação 

da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do(s) fornecedor(es) com 

orçamento de menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido 

o alvará, intime-se a parte autora a retirar a medicação, bem como para 
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que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

a aquisição do produto. Com a juntada das notas fiscais relativas à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, em não havendo incidentes processuais, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 6 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002840-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002840-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMILLA FURINI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, A Defensoria Pública informou que decorreu o prazo 

fixado na decisão para que os requeridos fornecessem o medicamento 

ZOLADEX 10,8 mg. Em razão disso e considerando a urgência e 

essencialidade do caso e a omissão dos requeridos, requereu o bloqueio 

e sequestro de verba pública necessária para aquisição do medicamento. 

Juntou orçamentos (Id 13047985). Desta feita, evidenciado o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência (Id 13215959), 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo com custo inferior ao menor 

orçamento trazido pela parte autora, apesar de expressamente intimado 

neste sentido. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria 

Pública, cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da 

ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e individuais 

indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Diante do exposto, na esteira da decisão anterior que antecipou a 

tutela de mérito, da inércia do réu, bem como diante do pedido posterior de 

bloqueio, postulado pela Defensoria Pública (Id 13486900), defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 4.097,86 (quatro mil e noventa e sete reais, com oitenta e seis 

centavos) para a aquisição de 02 caixas do medicamento ZOLADEX 10,8 

mg, conforme requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, 

via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação 

da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a diligenciar no agendamento da data dos exames, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000311-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WALDENOR DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, A Defensoria Pública informou que decorreu o 

prazo fixado na decisão para que os requeridos fornecessem os exames 

de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR E DA BACIA. Em 

razão disso e considerando a urgência e essencialidade do caso e a 

omissão dos requeridos, requereu o bloqueio e sequestro de verba 

pública necessária para realização da consulta. Juntou orçamentos (Id 

13311294). Desta feita, evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 11101047), o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora, apesar de expressamente intimado neste sentido. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem 

como diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria 

Pública (Id 13310692), defiro o sequestro do numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 

conforme requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a diligenciar no agendamento da data dos exames, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GUEDES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001899-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO GUEDES CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, A Defensoria Pública informou que decorreu o prazo 

fixado na decisão para que os requeridos fornecessem o medicamento 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante). Em razão 

disso e considerando a urgência e essencialidade do caso e a omissão 

dos requeridos, requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para realização da consulta. Juntou orçamentos (Id 

12891478). A Defensoria Pública juntou os esclarecimentos do 
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farmacêutico, Paulo Tavares Pereira (CRF 1695/MT) apresentando 

justificativa coerente para a apresentação dos orçamentos do 

medicamento Alenia: "O medicamento alenia 12/400mcg, é composta de 2 

princípios ativos, aos quais são; 12mcg de Fumarato de Formoterol e 

400mg de Budesonida. O principal motivo dessa associação seria o alivio 

mais rápido das crises de asma e também o valor monetário ser mais 

barato para o paciente, ao invés de 2 inalações ele usará apenas 1 

capsula, evitando assim o uso duplicado de uma mesma capsula de um 

mesmo principio ativo, pela parte monetária ele fica mais em conta do que 

o paciente adquirir ambos separados, economizando assim por capsula 

utilizada.” Desta feita, evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 7982614), o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora, apesar de expressamente intimado neste sentido. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem 

como diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria 

Pública (Id 12891373), defiro o sequestro do numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 525,06 (quinhentos e vinte e cinco reais e 

seis centavos) para a aquisição de 06 caixas do medicamento 

FORMOTEROL 12mg + BUDESONIDA 400mg = ALENIA , conforme 

requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

diligenciar no agendamento da data dos exames, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010542-22.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZILZA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A Defensoria 

Pública informou que decorreu o prazo fixado na decisão para que os 

requeridos fornecessem dos procedimentos de REPARO ABERTO DE 

LESÃO DO MANGUITO ROTATOR (MINIOPEN) + EXERESE DE LIPOMA Em 

razão disso e considerando a urgência e essencialidade do caso e a 

omissão dos requeridos, requereu o bloqueio e sequestro de verba 

pública necessária para realização dos procedimentos. Juntou orçamento 

(Id 7981554). Desta feita, evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 12147122), o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora, apesar de expressamente intimado neste sentido. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem 

como diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria 

Pública (Id 13411266), defiro o sequestro do numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos 

reais), conforme requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento 

de menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data do 

procedimento, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no 

prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele. Solicite-se da 

Secretaria Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se 

do interesse do(a) paciente. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 06 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011940-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011940-04.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RENATO SOUSA DUTRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Tendo em vista, a decisão Id 11853288, que determinou o sequestro do 

numerário no Sistema BacenJud em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 5.166,63 (cinco mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta 

e três centavos) mas, que foi, apenas, parcialmente cumprida por não 

haver saldo suficiente no CNPJ indicado pelo exequente, onde se 

encontrou apenas parte do valor (R$ 3.290,03), defiro novo sequestro do 

numerário no Sistema BacenJud em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 1.876,60 (mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos), para quitação da execução. Intime-se o devedor da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação, em 15 (quinze) dias. Serve a 

presente decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na 

Conta de Depósitos Judiciais. Caso haja insucesso, deve o exequente 

indicar outro (s) CNPJ para tentativa de bloqueio, em 15 dias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002491-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002491-73.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EVA APARECIDA DOS 

SANTOS BECKER REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 
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ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A Defensoria Pública informou que 

decorreu o prazo fixado na decisão para que os requeridos fornecessem 

CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GASTROPLASTIA. A Defensoria 

Pública justificou a impossibilidade de apresentar 03 orçamentos (Id 

13310692). Em razão disso e considerando a urgência e essencialidade 

do caso e a omissão dos requeridos, requereu o bloqueio e sequestro de 

verba pública necessária para realização da consulta. Juntou orçamento 

(Id 13310759). Desta feita, evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 12147122), o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora, apesar de expressamente intimado neste sentido. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição é 

responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e pela defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem 

como diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela Defensoria 

Pública (Id 13310692), defiro o sequestro do numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme 

requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, conforme 

indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a 

diligenciar no agendamento da data da consulta, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS LILIAN RAMPINELIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002885-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSEMEIRE ZANETTI 

REQUERIDO: THAIS LILIAN RAMPINELIS - ME Vistos, Trata-se da ação de 

rescisão de contrato com restituição de valores c/c indenização por danos 

morais e pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Rosemeire Zanetti em face de 7 Mil Ilhas Tour, pelos fatos e fundamentos 

narrados. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 13h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente firmou contrato de prestação de serviços turísticos na 

data de 21 de dezembro de 2017, com vigência de quatro anos, por 

intermédio de representantes da requerida que estavam em um 

estabelecimento hoteleiro desta comarca. O plano de viagem estava 

representado por cartão magnético, no valor de R$2.970,00(dois mil, 

novecentos e setenta reais) dividido em 10(dez) parcelas no valor de 

R$297,00(duzentos e noventa e sete reais) mensais. A requerente aponta 

que no dia 22 de dezembro de 2017 solicitou o cancelamento do 

respectivo plano bem como a restituição do valor pago e não obtivera 

êxito. Contudo, a requerente afirma que encaminhou notificação 

extrajudicial aos prepostos da requerida e registraram ciência no mesmo 

dia. A autora assevera que entrou em contato por diversas vezes com a 

requerida para fins sanar o litígio administrativamente e até o momento não 

houve o cancelamento do plano de viagens bem como o estorno dos 

valores debitados de seu cartão de crédito. Por fim, a requerente pretende 

a antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida 

abstenha de efetuar as cobranças em seu cartão de crédito referente aos 

meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018, sob pena de 

multa arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação esta 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de Adesão (id. 

n°13075041), comprovante de pagamento (id. n°13075067), Notificação 

Extrajudicial(id. n°13075080), extrato do cartão de crédito(id. n°13075466, 

13075466), e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, verifico que a requerente pactuou contrato de 

prestação de serviços na data de 21/12/2017 e solicitou o cancelamento 

no dia seguinte, conforme a notificação extrajudicial. Os prepostos da 

requerida registraram ciência da desistência do presente contrato no dia 

22 de dezembro de 2017. Consigno que a requerida procedeu descontos 

equivalente à 05(cinco) parcelas, totalizando a importância de 

R$1.485,00(um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Nesse diapasão, 

o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido que o 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de 

sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 

que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Cabe 

ressaltar que a prerrogativa sob o direito de arrependimento propicia à 

restituição do valor pago à autora, inclusive corrigido monetariamente em 

conformidade com os índices do INPC. Para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida pela parta autora, mister que haja prova 

inequívoca capaz de convencer o julgador sobre a verossimilhança das 

alegações, conforme preceitua o artigo 300, do Código de Processo Civil. 

In casu, a parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito 

para a concessão da tutela antecipada, na medida em que provado ter 

pactuado contrato de viagem, bem como manifestado dentro do prazo de 

07(sete dias) o desinteresse do negócio perante os prepostos da 

requerida, através da notificação extrajudicial. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante colaciona o seguinte entendimento, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 283/STF. 

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF E 211/STJ. 

COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL. ART. 49 DO 

CDC. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal 

de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a 

controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 2. 

A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, enseja 

o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 

283/STF. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, 

de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incidem as 

Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ. 4. Conforme o disposto no art. 49 do 

Código de Defesa do Consumidor, quando o contrato de consumo for 

concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de 

desistir do negócio em 7 (sete) dias, sem nenhuma motivação. 5. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1388017/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 

14/10/2013) (Grifei) AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ANULATÓRIA - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC - 

RESILIÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA - REGIMENTAL 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A agravada ao exercer o direito de 

arrependimento, agiu em exercício regular de direito amparado pelo art. 49 

do Código de Defesa do Consumidor. Nega-se provimento ao agravo 

regimental que não tenha desincumbido de mostrar a injustiça ou 

desacerto da decisão recorrida. (TJ-MS - AGR: 01111991020068120001 

MS 0111199-10.2006.8.12.0001, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas 

Borges, Data de Julgamento: 01/10/2013, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 04/12/2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 

DO CDC. PRAZO DE 7 DIAS. Demonstrado nos autos que a parte autora 

adquiriu um refrigerador por telefone, bem como manifestou, dentro do 

prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC, o desinteresse do negócio 

perante o vendedor, ora agravante, de ser mantida a decisão que 

concedeu a tutela antecipada, no sentido de o réu providenciar na 

remoção do produto e devolução dos cheques emitidos para pagamento, 

sob pena de multa. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70063485296, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 05/03/2015). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

e DETERMINO que a requerida abstenha de efetuar novas cobranças em 

relação aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018, 

no valor de R$297,00(duzentos e noventa e sete reais) cada, sob pena de 

multa inicial que fixo em R$500,00(quinhentos reais) para cada cobrança 

efetuada até o limite de R$2.500,00(dois nil e quinhentos reais). Serve a 

presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste-MT, 06 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012188-67.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012188-67.2015.8.11.0037 Reclamante: LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO 

Reclamada: LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte 

reclamada tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. 

Expõe a embargante que: “Entende a embargante que a r. sentença ora 

embargada deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador, bem como deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento revela-se equívoco na r. sentença 

embargada, pois em se tratando de ação de locupletamento prevista no 

art. 48 do Decreto n. 2.044/1908, que é o caso desta ação, utiliza-se o 

prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, 

contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. E a 

prescrição da ação executiva, por sua vez, se dá em 03 (três) anos 

contados do primeiro dia útil seguinte ao vencimento do título” A despeito 

dos argumentos prestados para a interposição do presente recurso, cabe 

lembrar a regra processual que enseja os Embargos de Declaração: Art. 

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 

casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de Embargos de Declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso 

próprio. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e 

contradição, se a sentença encontra-se devidamente fundamentada. 

Como se não bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

subsumi ao caso em espécie. No mesmo sentido, os seguintes 

precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE 

OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal por 

via de embargos, pois, tal recurso não tem o condão de modificar decisão, 

vez que se presta tão somente para corrigir erro material manifesto ou 

afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes no acórdão.? 

(TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto 

Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? NÃO-ACOLHIMENTO. Os 

embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, são cabíveis na hipótese de obscuridade, contradição ou 

omissão, contudo a doutrina e a jurisprudência, tendo por base o artigo 

463 do mesmo diploma processual admitem ainda a sua utilização para 

provocar o juízo a sanar erro material ou de cálculo, admitindo a 

jurisprudência, também, o manejo daqueles com efeitos infringentes sobre 

a decisão embargada, se assim for pedido pela parte interessada. Não há 

que se falar em contradição a ser sanada, quando evidente o propósito do 

embargante em questionar decisão que lhe foi desfavorável, protelando o 

curso normal do feito. Para que se possa emprestar aos embargos caráter 

infringente, mister se faz a presença de situação tida como excepcional, 

tal como a ocorrência de erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que 

não está a ocorrer no caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 

? 3ª Câm. ? Des. Rel. Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008). Desta 

forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os seus 

fundamentos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de junho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000177-57.2017.8.11.0037 Reclamante: ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA 

LIMA Reclamada: JOSE DONIZETE ALVES CIRILO Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposto tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este “R. Juízo não emitiu parecer sobre o argumento preliminar ventilado 

(ausência injustificada na audiência de Conciliação – “contumácia”).” Em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, bem 

como em detrimento da matéria ventilada nos autos se tratar de assunto 

puramente documental, a sentença prolatada não se mostrou equivocada. 

Ademais, outro princípio que norteia os Juizados Especiais é o princípio da 
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simplicidade, que visa maior eficiência, e informalidade. Senão, vejamos a 

regra processual a respeito dos Embargos interpostos: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e 

contradição, se a sentença encontra-se devidamente fundamentada. 

Como se não bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

subsumi ao caso em espécie. No mesmo sentido, os seguintes 

precedentes jurisprudenciais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE 

OMISSÃO. É vedado o reexame da matéria já apreciada pelo Tribunal por 

via de embargos, pois, tal recurso não tem o condão de modificar decisão, 

vez que se presta tão somente para corrigir erro material manifesto ou 

afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes no acórdão.? 

(TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto 

Alves da Rocha - 15/09/2008) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? NÃO-ACOLHIMENTO. Os 

embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, são cabíveis na hipótese de obscuridade, contradição ou 

omissão, contudo a doutrina e a jurisprudência, tendo por base o artigo 

463 do mesmo diploma processual admitem ainda a sua utilização para 

provocar o juízo a sanar erro material ou de cálculo, admitindo a 

jurisprudência, também, o manejo daqueles com efeitos infringentes sobre 

a decisão embargada, se assim for pedido pela parte interessada. Não há 

que se falar em contradição a ser sanada, quando evidente o propósito do 

embargante em questionar decisão que lhe foi desfavorável, protelando o 

curso normal do feito. Para que se possa emprestar aos embargos caráter 

infringente, mister se faz a presença de situação tida como excepcional, 

tal como a ocorrência de erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que 

não está a ocorrer no caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 

? 3ª Câm. ? Des. Rel. Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta 

forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os seus 

fundamentos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de junho 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & TREINAMENTOS - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0248923A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011137-84.2016.8.11.0037 Reclamante: COMERCIO E INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP Reclamada: 

A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & TREINAMENTOS - ME 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

interposto tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. 

Expõe a embargante que este “A contratação se deu pelo valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) conforme e-mail de id 3614210, tendo 

o pagamento sido realizado na data de 16/12/2015, conforme comprovante 

de id 3614203. Não obstante a tal fato, este juízo não se manifestou 

objetivamente quanto a inexistência do débito, com se verifica no trecho 

extraído da sentença.” Senão, vejamos a regra processual a respeito dos 

Embargos interpostos: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 
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presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & TREINAMENTOS - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0248923A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011137-84.2016.8.11.0037 Reclamante: COMERCIO E INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP Reclamada: 

A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & TREINAMENTOS - ME 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

interposto tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. 

Expõe a embargante que este “A contratação se deu pelo valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) conforme e-mail de id 3614210, tendo 

o pagamento sido realizado na data de 16/12/2015, conforme comprovante 

de id 3614203. Não obstante a tal fato, este juízo não se manifestou 

objetivamente quanto a inexistência do débito, com se verifica no trecho 

extraído da sentença.” Senão, vejamos a regra processual a respeito dos 

Embargos interpostos: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 04 de junho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004387-54.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO JOSE DE SOUSA 

Reclamadas: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte requerente que seu nome estava incluso no rol 

de inadimplentes, por ele ser avalista de uma moto diante de uma 

inadimplência perante a concessionária HONDA, datada a inclusão do dia 

21 de abril de 2017, no valor de R$ 290,31, que não existia nenhuma 

parcela em aberto do financiamento da moto. Liminar deferida. Se defende 

a parte demandada reclamada alegando como defesa denunciação a lide, 
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ilegitimidade passiva e que resta claramente comprovado nos autos que o 

contrato foi formalizado entre AUTOR x ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA. Portanto, não há que se falar em 

responsabilidade desta reclamada pela suposta cobrança indevida, que 

em momento algum restou comprovado que esta Contestante tenha dado 

causa aos argumentos lançados na inicial, muito pelo contrário, basta uma 

simples análise dos documentos acostados na inicial. É o breve relato. Da 

Denunciação da Lide. Rejeito o pedido de intervenção de terceiro 

formulado pela parte reclamada em obediência ao art. 10 da lei 9099/95. 

Da Ilegitimidade Passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão 

contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do 

produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. 

Decido. O reclamante em sua busca da jurisdição acionou a revendedora 

HONDA em sua cidade natal, o que não se mostra ilegal quanto a regra de 

competência deste procedimento especial, e, apesar de não ter sido a 

demandada responsável pela administração do consórcio, se trata de loja 

revendedora do produto (consórcio e motocicleta) ensejador do imbróglio 

judicial discutido em tela. Summum ius, summa iniuria é um axioma latino 

traduzido livremente que aduz "o máximo do direito, o máximo da injustiça", 

que quer trazer a ideia de que a demasia de justiça importa em injustiça. 

Esta máxima impele que o direito deve ser sempre interpretado com 

equidade, como forma de se evitar a injustiça ao se apegar às normas na 

sua pura expressão gramatical. O próprio CDC traz em seu artigo 47, 

brocardo semelhante: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” Podemos 

concluir que, o demandante acionou pessoa jurídica competente para 

responder pela demanda indenizatória, que por sua vez, não se eximiu da 

responsabilidade, vez que não respaldou a dívida inserida indevidamente 

no rol dos inadimplentes em nome do reclamante. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a dívida discutida 

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de junho 

de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 

de junho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI LUIZ DALBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BATISTA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011286-80.2016.8.11.0037 Reclamante: NERI LUIZ DALBEM Reclamada: 

VALDEMAR BATISTA COSTA SENTENÇA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, 

refere-se cobrança de pendencias financeiras em decorrência de 

contrato de aluguel. O reclamante alega ter o requerido deixado de pagar 

R$ 10.500,00 referente ao aluguel atrasado e R$ 5.680,00 inerente a 

portas e janelas retirados pelo requerido. Sustenta a requerida em sua 

contestação que houve o pagamento dos referidos meses de alugueis por 

meio de um cheque no valor de R$ 8500.00. Outrossim, as janelas de 

blindex são acessórios considerados voluptuários, ou seja, não se 

aplicando o direito de retenção pelo locador, podendo ser retirados pelo 

Requerido, desde que providenciado o fechamento das portas e janelas. É 

o breve relato. Decido Apesar da patente intempestividade da 

contestação, analiso os autos conforme as provas nele anexados. Em 

análise das provas juntadas nos autos verifico que a parte autora alega 

inadimplência contratual referente a descumprimento de pagamentos, bem 

como quanto a retirada de portas e janelas do imóvel, que foram 

substituídas por tábuas. Em sua defesa intempestiva a demandada alegou 

ter quitado os meses referidos na exordial, todavia, o requerente 

comprovou que o valor suscitado decorre de negócio jurídico estranho a 

esta lide, destarte, diante da ausência de recibos ou outra forma de 

comprovante de pagamento, os valores informados como inadimplidos de 

fato o são. Quanto aos danos materiais em decorrência da retirada das 

portas e janelas de blindex, não verifico nota fiscal ou recibo de compra 

dos referidos materiais, todavia, é patente que a parte ré as retirou e em 

seu lugar colocou tábuas, que não servem minimamente para substituir 

qualquer tipo de porta ou janela, portanto, tendo em vista a confissão da 

remoção das portas e janelas de tipo blindex, sem ter comprovado ter o 

requerido as adquirido e as substituído por outros modelos que lá se 

encontravam antes da sua entrada no imóvel, e até mesmo por não ter 

comprovado que quando da entrada no imóvel lá se encontravam tábuas 

nos locais destinados a janelas e portas, tenho que responsável pelo 

ressarcimento nos termos do orçamento anexado a petição inicial. Senão: 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que 

os valores suscitados decorrem de descumprimento contratual e 

consequente prejuízos suportado pela promovente. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o 

fim de condenar a reclamada ao pagamento de R$ 16.680,00 (dezesseis 

mil seiscentos e oitenta reais) referente aos meses de aluguel, portas e 

janelas. Valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, correção 

monetária pelo índice INPC a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 05 de junho de 

2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 05 de junho de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 197870 Nr: 7695-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200006 Nr: 8493-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Leite da Silva 

- OAB:OAB-MG 59.374, Sidnei Alves de Almeida - OAB:75335-B

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar PAULO 

HENRIQUE FREY às penas do art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, 

ambos da Lei 11.343/2006.. Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 

meses e 583 dias-multa, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, b, do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191588 Nr: 4568-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso f. 342, é tempestivo, assim, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência remeto estes autos ao 

recorrido, para apresentar contrarazões, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho único de 

recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 24 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205361 Nr: 1969-29.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDPDL-DGESDAÀMICAEL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1969-29.2018.811.0037

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRIMAVERA DO LESTE - 

DELITOS GERAIS E SEÇÃO DE ATENDIMENTO À MULHER, IDOSO, 

CRIANÇA, ADOLESCENTES E LGBTs - S.A.M.I.C

RÉU(S): ROLDINO ROLDÃO DE ALENCAR

INTIMANDO: Réu(s): Roldino Roldão de Alencar, Cpf: 91883199891, Rg: 

00010228688 SSP MT Filiação: Roldão Jovino de Alencar e Maria dos 

Anjos de Alencar, brasileiro(a), solteiro(a)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REGUERIDO DA DECISÃO QUE CONCEDEU 

AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS NOS SEGUINTES TERMOS: 1 - 

Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - 

Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - 

Proibição do autor da violência de frequentar o local onde a ofendida 

reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.:

DECISÃO/DESPACHO: Autos código 205361 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de JULIANA GOMES sob o argumento de que 

aquela sofreu ameaças praticadas por seu ex-companheiro ROLDINO 

ROLDÃO DE ALENCAR. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal 

disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência 

poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou 

a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade 

Policial a aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de 

violência cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. 

Dessa forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a 

indicar que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a 

requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar 

da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de 

mandado.Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista.

Por fim, não aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida, o que deverá ser certificado. 

Caso contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito em julgado 

da sentença de absolvição no processo principal, ou até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor. Traslade-se cópia desta 

decisão para o inquérito policial assim que protocolado neste juízo, 

arquivando-se o feito com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 23 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO. Juiz 

de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 6 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203220 Nr: 910-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDMIC,AEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Claudio Luiz Marcolino do Amaral, Cpf: 87202034972, 

Rg: 1468764-0 SSP MT Filiação: Arlindo Rodrigues do Amaral e Ivanilde 

Marcolino do Amaral., data de nascimento: 02/09/1971, brasileiro(a), 

natural de São miguel paulista-SP, convivente, lavrador, Endereço: Rua 

Veneto, 303, Bairro: Jardim Veneza, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, DA DECISÃO QUE CONCEDEU AS 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS, NOS SEGUINTES TERMOS:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos código 203220

Vistos.

Trata-se de representação para aplicação de medidas protetivas 

formulada pelo Delegado de Polícia em favor de APARECIDA NUNES DA 

SILVA, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas por 

seu ex-companheiro CLAUDIO LUIZ MARCOLINO DO AMARAL.

 É o relatório. Decido.

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

 Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v.

Dessa forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a 

indicar que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a 

requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e determino:

1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância;

2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local onde a ofendida 

reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em caso de 

resistência do representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma 

que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.

Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, da Lei n. 

11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral desta 

decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, consignando 

que em caso de descumprimento poderá ser decretada a sua imediata 

PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se em caráter de urgência pelo Oficial de Justiça plantonista.

Por fim, não aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida, o que deverá ser certificado.

Caso contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito em julgado 

da sentença de absolvição no processo principal, ou até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor.

Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial assim que 

protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marilene Lucas da F. Maia

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174604 Nr: 7725-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7725-87.2016.811.0037 código 174604

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

RÉU(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ

INTIMANDO: Réu(s): Wagner Batista da Cruz, Cpf: 00735154937, Rg: 

8684834-1 SSP MT Filiação: Sebastião Batista Cruz e Tereza da Luz Cruz, 

data de nascimento: 01/01/1979, brasileiro(a), natural de Campo 

mourão-PR, solteiro(a), motorista, Endereço: Rua Voluntário da Pátria, N 

1150,, Bairro: Castelândia I, Ii, iii e iv, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a,s) denunciado(a,s) acima indicado(a,s), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia a 

seguir resumida, CIENTIFICANDO-O(A,S) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder(em) a acusação, por escrito.

RESUMO DA INICIAL: ".. Ante o Exposto e pelo que mais consta no incluso 

caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

Denuncia Wagner Batista da Cruz, como incurso nas sanções do Art. 

217-A, c/c art. 226, inciso II (1º FATO) e Art. 213, § 1º,c/c art. 226, inciso 

II, (2º fato), todos do Código Penal; na forma do Art. 69 do Código Penal, 

protestando para que seja este citado para o oferecimento de defesa 

escrita.."

DECISÃO/DESPACHO: Código 174604 1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro. 2. Cite-se o acusado Wagner Batista da Cruz, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput). 3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput). 4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos. Intimem-se e se 

cumpra. Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 6 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marilene Lucas da F. Maia

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199733 Nr: 8387-17.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDHEDGDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 8387-17.2017.811.0037 código 199733

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA DE POLÍCIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS GERAIS 
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DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

RÉU(S): DIOGO JESUS DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Diogo Jesus dos Santos Filiação: Divino Aparecido 

dos Santos e Aldenir Verissimo de Jesus, data de nascimento: 

02/09/1988, brasileiro(a), natural de Alto garças-MT, , Endereço: Rua 

Humberto Constantino, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

Medidas Protetivas de Urgências nos seguintes termos:. 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

DECISÃO/DESPACHO: Autos código 199733 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de MARIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS, 

sob o argumento de que aquela sofreu violência física e psíquica por seu 

ex-companheiro DIOGO JESUS DOS SANTOS. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls 05/05-v.Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. Deixo de fixar os alimentos 

provisionais no caso concreto, diante da ausência de prova 

pré-constituída de sua necessidade.Comunique-se a douta autoridade 

policial desta decisão, para em caso de resistência do representado, seja 

prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da 

Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 

21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência 

integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 16 de novembro de 

2017. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 6 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 pelo Oficial de Justiça plantonista.

Por fim, não aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da 

presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) 

meses, contados da ciência da ofendida, o que deverá ser certificado.

Caso contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito em julgado 

da sentença de absolvição no processo principal, ou até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor.

Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial assim que 

protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16 de novembro de 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marilene Lucas da F. Maia

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200354 Nr: 8634-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 8634-95.2017.811.0037 código 200354

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

RÉU(S): RAFAEL DE ASSIS SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Rafael de Assis Silva Filiação: Francisco das Chagas 

de Souza Filho e Eliana Maria Araujo de Assis, data de nascimento: 

05/11/1989, brasileiro(a), natural de Olho dagua da espinha-MA, 

convivente, lavrador, Endereço: Rua Ceará, 13, Bairro: Novo Horizonte, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências nos seguintes termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. 4 – Afastamento da 

ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos 

e dependentes;

DECISÃO/DESPACHO: Autos código 200354 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de MARIA JOSÉ LIME ALVES e em face de 

RAFAEL DE ASSIS SILVA. É o relatório. Decido. Consoante a previsão 

legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de 

urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a 

Autoridade Policial a aplicação urgente de medidas para fim de coibir a 

prática de violência cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 

05/05-v. Dessa forma, verifica-se que as informações trazidas são 

suficientes a indicar que configurada está a hipótese de violência 

doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de 

imediato e a requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 

da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao representado de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o 

local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. 4 – Afastamento da ofendida, sem prejuízos dos 

direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e dependentes; 

Comunique-se a douta autoridade policial desta decisão, para em caso de 

resistência do representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma 

que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, 

primeiramente, como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o 

agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as 

medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de 

descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo 

servindo a presente de mandado.

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 
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Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 30 de novembro de 

2017. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO. Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 6 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113092 Nr: 3534-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 06 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002551-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDINALVA ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002551-03.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME, EDINALVA ALVES DE ALMEIDA 

Vistos etc. Considerando que a requerente é pessoa jurídica que não 

demonstrou nos autos sua situação de vulnerabilidade financeira, é 

situação que não se compatibiliza com as regras do art. 98 e ss. do CPC, 

razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA, determinando que, no 

prazo de 15 dias, o demandante proceda ao recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Sobre o tema 

vejamos o entendimento do E. TJ/MT: “RAI - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

GENÉRICA - ATO SENTENCIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

RESPECTIVAS - PAGAMENTO AO FINAL - INADMISSIBILIDADE DO NO 

CASO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O pedido de pagamento de 

custas ao final é espécie do gênero assistência judiciária gratuita, e para a 

sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos 

para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso 

dos autos, visto que não ficou comprovado de forma segura a real 

impossibilidade de o Sindicado arcar com as custas processuais”. (TJMT – 

2ª C. AI 8137/2014. Des. Clarice Claudino da Silva, J. 28/10/2015, DJE 

05/11/2015). Recolhidas as custas, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 04 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002749-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002749-40.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

EMBARGADO: R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME Vistos etc. 

Considerando que a embargante é pessoa jurídica que não demonstrou 

nos autos sua situação de vulnerabilidade financeira, e ainda, que a 

autora demonstra possuir condições financeiras para contratação de 

procurador particular, são situações que não se compatibilizam com as 

regras do art. 98 e ss. do CPC, razão pela qual INDEFIRO A AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 10 dias, a demandante proceda 

ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Sobre o tema vejamos o entendimento do E. TJ/MT: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SINDICATO - COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM 

AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

NECESSIDADE PARA ANÁLISE DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO - SÚMULA 481/STJ – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO – CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE 

TRIBUNAL SUPERIOR – ART. 557 DO CPC.Nos termos da Súmula n. 481 do 

STJ, o entendimento é de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais".Assim a tão só 

afirmação da pessoa jurídica de que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais. Ademais, no 

caso, o Juízo Singular negou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita previstos na Lei 1.060/1950, com base no conjunto 

fático-probatório dos autos, bem como de acordo com entendimentos 

jurisprudenciais, o que não permite a reforma da decisão agravada”.(TJMT 

– 4ª C. AgR 152689/2014. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

25/11/2014, DJE 01/12/2014) Destarte, recolhidas as custas, 

CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002604-81.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 

EXECUTADO: LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial proposta por NANTES COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em desfavor de LAJEARA MADEIRAS 

LTDA - ME, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que a 

requerente é credora da requerida da importância de R$ 90.739,00 

(noventa mil, setecentos e trinta e nove reais) representados pelos 

cheques que acompanham a inicial. Com a inicial vieram os documentos de 

Id. 13268811 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, sendo a presente execução fundada 
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em cheque, faz-se necessário tecer algumas considerações: Dispõe o art. 

33 da Lei n. 7.357/85 que “O cheque deve ser apresentado para 

pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) 

dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.” Escoado o 

prazo de apresentação, inicia-se o lapso temporal de 06 (seis) meses 

para o portador da cártula ingressar com a medida judicial, conforme art. 

59 da Lei n. 7.357/85: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador.” Cumpre consignar que a contagem do prazo para 

prescrição do cheque pós-datado está atrelada à data da emissão. Nesse 

sentido, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem 

como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE 

CRÉDITO. CHEQUES EMITIDOS EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO. 

EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 

Nº 7/STJ. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. (...) 2. O 

termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do 

cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de 

contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data oposta no 

espaço reservado para a data de emissão. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp nº. 312.487/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (sem grifos no 

original). REGIMENTAL - DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO - 

PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA EMISSÃO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. (2ª Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. 

Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012). (AgR nº. 97045/2015, 6ª 

Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, julgado em 

05/08/2015, DJe de 10/08/2015) Subsumindo-se ao caso concreto, 

observam-se abaixo os cheques acostados aos autos e suas respectivas 

datas de emissão e prescrição: nº 003467 emitido em 08/09/2017 prescrito 

em 08/04/2018; nº 003433 emitido em 04/08/2017 prescrito em 04/03/2018; 

nº 003434 emitido em 04/08/2017 prescrito em 04/03/2018; nº 003468 

emitido em 08/09/2017 prescrito em 08/04/2018; nº 003457 emitido em 

08/09/2017 prescrito em 08/04/2018; nº 003458 emitido em 08/09/2017 

prescrito em 08/04/2018; nº 003459 emitido em 08/09/2017 prescrito em 

08/04/2018; nº 003454 emitido em 28/09/2017 prescrito em 28/04/2018; nº 

003455 emitido em 28/09/2017 prescrito em 28/04/2018. Considerando a 

data de emissão dos referidos cheques, com o prazo de apresentação de 

30 dias (pagamento na mesma praça), mais o prazo prescricional previsto 

em lei, tendo sido a demandada ajuizada em 17/05/2018, denota-se que 

fora proposta após o decurso do prazo prescricional, portanto, incabível a 

sua cobrança por esta via executiva. Assim, resta evidenciado que os 

títulos aqui executados não possuem força executiva, logo, o 

indeferimento da exordial com a consequente extinção do feito é medida 

que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente demanda proposta por NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA em desfavor de LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME, com 

fundamento nos artigos 485, inciso VI e §3º c.c 924, I, ambos do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas pela parte autora. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002661-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

1002661-02.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002652-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002652-40.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JOSE GERALDO PANTALEAO NETO EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. Analisando detidamente a 

exordial, verifico que a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais devidas. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias em consonância com o acima 

exposto, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002738-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

1002738-11.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002770-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

 

1002770-16.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 
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da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002735-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI KAMPHORST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLLY DOS SANTOS OUTEIRAL OAB - RS58634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU BONFIM DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1002735-56.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002692-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CARLOS FACIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN (HERDEIRO)

M. A. G. F. (HERDEIRO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002692-22.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VILSON CARLOS FACIN INVENTARIADO: IVETE TEREZINHA 

GREGGIO FACIN Vistos etc. DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO o 

requerente VILSON CARLOS FACIN como inventariante, que deverá ser 

intimado da nomeação, para prestar, dentro de cinco (05) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, 

parágrafo único, NCPC). INTIMEM-SE o Ministério Público e a Fazenda 

Pública (NCPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) 

dias (NCPC, artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (NCPC, artigo 628 e 

parágrafos) e digam as partes, em 15 (quinze) dias (NCPC, artigo 637). Se 

concordes, ao cálculo e digam em cinco (05) dias (NCPC, artigo 638). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002627-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002627-27.2018.8.11.0040. AUTOR: 

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA RÉU: LAJEARA 

MADEIRAS LTDA - ME Autos n. 1002627-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. De 

pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se acha nos 

autos o comprovante de recolhimento da guia relativa às custas e taxa 

judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no Provimento n. 

22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na 

forma do disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002669-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (REQUERIDO)

 

1002669-76.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória, sob pena de devolução da mesma sem cumprimento. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004523-42.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: IARA BEATRIZ SCHERER REQUERIDO: TONINI & CIA LTDA - 
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ME Vistos etc. Cuida-se de ação indenizatória por vícios construtivos c.c 

danos morais com pedido de antecipação de tutela proposta por IARA 

BEATRIZ SCHERER SOFFIATI em desfavor de VIVA-TONINI E CIA LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Com a inicial vieram os documentos de Id. 9701720. 

Recebida a exordial, determinou-se a citação da requerida, postergou-se a 

análise da tutela antecipada, bem como fora designada audiência de 

conciliação (Id. 9904641). A requerente aportou manifestação em Id. 

10702851, pugnando pela redesignação da audiência, tendo sido deferido 

o pleito por este Juízo em decisão de Id. 10754908. Audiência de 

conciliação fora redesignada novamente em Id. 11137582, tendo restado 

inexitosa em vista da ausência da requerida, que apresentou justificativa 

em Id. 124930036. A requerida apresentou contestação e reconvenção 

em Id. 12735661. Na ocasião, encartou aos autos os documentos de Id. 

12735705 e ss. Impugnação à contestação e a reconvenção em Id. 

12952019. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação indenizatória por vícios 

construtivos c.c danos morais com pedido de antecipação de tutela, em 

que a parte autora alega, em síntese, a ocorrência de defeitos/vícios 

existentes em obra executada pela empresa requerida, bem como indica a 

necessidade de realização de correções e finalização da referida 

construção. Pugna, em caráter antecipatório, pela produção de prova 

pericial, bem como requer que a demandada seja compelida a apresentar 

respectivas notas fiscais dos produtos utilizados na obra. Pois bem, não 

havendo preliminares a serem enfrentadas, estando às partes 

devidamente representadas e, presentes as condições da ação e demais 

pressupostos processuais, DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do 

art. 357 do CPC. Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre o seguinte: existência de 

perdas e danos e caracterização do dano moral indenizável, sem prejuízo 

de outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão. Nos termos do art. 

357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I 

e II do mesmo diploma legal, uma vez não restou demonstrado nos autos a 

alegada hipossuficiência da parte autora. Além disso, insta salientar que 

cabe a parte autora comprovar os fatos alegados na exordial, 

demonstrando o que estiver ao seu alcance. Desse modo, DEFIRO a 

perícia pugnada, eis que se demonstra pertinente para o deslinde do feito. 

Para tanto, nomeio como Perita Judicial - CAMILA DIEL BOBRZYK (fone 

(66) 9967-53532), a qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, 

independentemente de compromisso legal (art. 466, CPC). Em 05 (cinco) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, § 1, I e II). Após, intime-se a perita da sua nomeação e dos 

quesitos a serem formulados e, para que, apresente proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a autora, em 05 (cinco) dias, manifestar-se. Havendo 

concordância, deposite a autora que requereu a prova pericial, o valor dos 

honorários da perita judicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito 

possa ter regular prosseguimento. A seguir intime-se a Perita a apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

parágrafo único). Ademais, em observância ao contrato de prestação de 

serviços acostado em Id. 9701758, especificamente na cláusula 10º, 

parágrafo primeiro, constata-se que a requerida comprometeu-se a 

fornecer notas fiscais dos materiais utilizados na obra a autora, sendo 

assim, DEFIRO o pedido formulado em caráter antecipado, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da requerida para apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, referidas notas fiscais, sob pena da incidência do disposto 

no art. 400, do CPC. Sem prejuízo, verifica-se que resta pendente de 

análise pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela 

requerida/reconvinte. In casu, considerando que a requerente é pessoa 

jurídica que não demonstrou nos autos sua situação de vulnerabilidade 

financeira, é situação que não se compatibiliza com as regras previstas no 

art. 98 e ss. do CPC, razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA. Sobre 

o tema vejamos o entendimento do E. TJ/MT: “RAI - LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA GENÉRICA - ATO SENTENCIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - POSSIBILIDADE DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS RESPECTIVAS - PAGAMENTO AO FINAL - 

INADMISSIBILIDADE DO NO CASO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O 

pedido de pagamento de custas ao final é espécie do gênero assistência 

judiciária gratuita, e para a sua concessão depende da análise dos 

mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos, visto que não ficou 

comprovado de forma segura a real impossibilidade de o Sindicado arcar 

com as custas processuais”. (TJMT – 2ª C. AI 8137/2014. Des. Clarice 

Claudino da Silva, J. 28/10/2015, DJE 05/11/2015). Desta feita, DETERMINO 

que, no prazo de 15 dias, a reconvinte proceda ao recolhimento das 

custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 04 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000524-47.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JOSÉ FERREIRA DE 

ANDRADE, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, em id. 13035314, 

o autor requereu a extinção do feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se 

houver, pela parte autora. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Às providências. Sorriso/MT., 04 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos n. 1000643-08.2018.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração ofertados por NATANAEL 

VIANA DE LIMA em face da sentença proferida em id. 11886838, alegando 

que a mesma pautou-se em premissa equivocada, uma vez que declarou a 

extinção do feito por suposta litispendência entre o presente feito e os 

autos n. 1000642-23.2018.8.11.0040, contudo, se trata de acidente 

diverso, em outra data, outro veículo e outras fraturas. Manifestação da 

parte embargada, id. 12512801. Vieram os autos conclusos. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Novo 

Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 
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das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Sem delongas, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante, bem como em análise minuciosa 

nos autos n. 1000642-23.2018.8.11.0040, tenho que razão lhe assiste 

nesse ponto, tendo em vista que embora sejam as mesmas partes, os 

fatos são distintos. Sendo assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS ofertados 

pelo embargante em id. 12070161, REVOGANDO a sentença proferida em 

id. 11886838. Por conseguinte, RECEBO a inicial e DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja 

vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos (Ofício Circular nº 01/2017/CEJUSC). CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004460-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES & DURIGON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE CAMPONOGARA (RÉU)

 

Autos n. 1004460-17.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pela exequente 

(id. 13057142), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004115-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DAPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004115-51.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARLITO DAPONT REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela e 

indenização por danos morais proposta por CARLITO DAPONT em 

desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. 9387266 e ss. Despacho inicial 

que indeferiu o pleito liminar em Id. 9904765. Em Id. 10365293 a parte 

autora informou a interposição de agravo de instrumento. Habilitação da 

procuradora da requerida em Id. 10821558 e ss. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 10879100). A requerida apresentou contestação em 

Id. 11157004. Na ocasião, encartou aos autos os documentos de Id. 

11157005 e ss. Cópia da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento 

interposto colacionada em Id. 11722558. Impugnação à contestação (Id. 

11789132). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Anoto, inicialmente, que o feito encontra-se 

maduro para julgamento, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória, eis que a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito em 

questão. Contextualizando o feito, trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com antecipação de tutela e indenização por danos morais, 

alegando o autor, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde junto a 

requerida há 17 (dezessete) anos, sendo que, recentemente, ao realizar 

consulta médica foi surpreendido pela informação de que seu plano havia 

sido cancelado. Afirma que após o ocorrido, deslocando-se a unidade da 

requerida, foi informado de que seu plano havia sido cancelado, e que 

poderia aderir a um novo plano, no entanto suas condições eram 

completamente diferentes das estabelecidas anteriormente, sendo 

inclusive mais oneroso. Sendo assim, requer a condenação da requerida 

ao reestabelecimento do plano de saúde, ou subsidiariamente a migração 

para plano com igualdade de condições, além de indenização por danos 

morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Feito este introito, 

passo a análise do feito em consonância com a documentação carreada 

aos autos. Inicialmente, verifico que restou comprovada a condição do 

autor de beneficiário de plano de saúde junto a empresa requerida na 

modalidade empresarial. Ademais, ressai dos autos que o autor laborou na 

referida empresa por mais de 10 (dez) anos, tendo sido aposentado, 

sendo assim, necessário observar o que diz o texto legal previsto no art. 

31 da Lei nº 9.656/98 que dispõe acerca dos planos de saúde: Art. 31. Ao 

aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo 

mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como 

beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral. À vista disso, a fim de elucidar a norma supra, 

fora publicada a Resolução Normativa Nº 279 pela ANS, que prevê o 

seguinte em seu art. 22: Art. 22. Ao empregado aposentado que continua 

trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é 

garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o 

disposto no artigo 31 da Lei nº 9.656, de 1998, e nesta Resolução. § 1º O 

direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado 

no momento em que se desligar do empregador. Assim, em consonância 

aos dispositivos legais mencionados, quando do desligamento do 

funcionário demitido sem justa causa ou aposentado, cabe a empregadora 

comunicar o beneficiário de plano de saúde acerca da possibilidade de 

manutenção de seu plano, para que o mesmo possa exercê-lo no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da data de sua ciência inequívoca. Nesta 

senda, a requerida trouxe aos autos provas de que agiu em observância a 

legislação pertinente, tendo sido o autor notificado expressamente quando 

de seu desligamento acerca da possibilidade de manutenção da condição 

de beneficiário do plano de saúde, conforme se comprovam os 

documentos acostados em Id. 11157010/11157011. No entanto, através 

dos mesmos documentos acima mencionados, comprovou-se ainda que o 

autor, por liberalidade, optou por cancelar seu plano de saúde ao invés de 

manter-se como beneficiário. Ante tal cenário, é evidente que a requerida 

apenas cumpriu com a declaração de vontade do próprio autor quando 

promoveu o cancelamento do referido plano, não tendo praticado qualquer 

ato ilícito. Portanto, em consonância com o exposto acima, restou 

consequentemente prejudicado o pedido de indenização por danos morais, 

uma vez que não se verificou a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado 

pela requerida. Nesse sentido inclusive, é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO 

ATO ILÍCITO PRATICADO – DEVER DE REPARAR DESNECESSECIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento da 

responsabilidade civil ao dever de indenizar está ligado à existência de 

três requisitos, a saber: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este 

e aquele; Ausente qualquer destes pressupostos, é de ser julgada 

improcedente a ação de indenização.” (Ap 19521/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, 

Publicado no DJE 24/06/2016) (Ap 141753/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Desse modo, 

ausente o ato ilícito por parte da requerida, conclui-se que o pleito inicial 

não merece prosperar. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC. Condeno o autor no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% sobre o 

valor da causa. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004299-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004299-07.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c. Indenização por Danos Morais c.c. Tutela de Urgência ajuizada 

por Anderson do Carmo Gonçalves Pedroso em face de Faculdade de 

Sorriso – UNIC Sorriso Ltda, ambos qualificados nos autos, consoante 

fatos e fundamentos narrados na inicial de Id. 9545353 e documentos que 

a acompanham. Decisão inicial de deferimento da liminar, Id. 9630244. A ré 

apresentou contestação e documentos, ora juntados sob o Id. 10626533 e 

ss. A tentativa de conciliação restou infrutífera, Id. 10645621. Impugnação 

à contestação, Id. 10679345. Decisão saneadora, Id. 12304221. 

Passou-se a instrução probatória, tendo nesta oportunidade sido ouvida 

uma das testemunhas arroladas pelo autor e, empós, as parte 

apresentaram alegações finais remissivas. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Situando a questão, diz o autor ser acadêmico do curso de 

ciências contáveis da requerida, beneficiário do FIES no percentual de 

50%, bem como do programa Educa Mais, também no percentual de 50%, 

entretanto, teve seu nome indevidamente incluído no cadastro do órgão de 

proteção ao crédito por apontamento da ré. Lado outro, a requerida alega 

que a restrição creditícia se deu por culpa exclusiva do autor, o qual 

informou os valores da semestralidade a menor, no ato do aditamento. 

Nesse contexto, urge destacar o que dispõe o art. 14 da Lei 9.870/99, que 

assegura: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.”. No caso concreto em exame, diz a instituição de ensino ora 

requerida que a negativação do nome do autor foi legítima, na medida em 

que este, no período letivo de 2017/1, informou os valores da 

semestralidade à menor, quando do ato de aditamento, o que ensejou a 

identificação de diferenças de valores pelo sistema da instituição, após o 

repasse da semestralidade pelo FIES, não havendo cobertura total dos 

50% das mensalidades escolares conforme pactuado. Entretanto, do 

exame minudente dos documentos que instruem a peça contestatória, 

inexiste demonstração por prova robusta e contundente da afirmativa feita 

pela ré. Aliás, o termo de aditamento simplificado de contrato de 

financiamento apresentado sob o Id. 10626543, não é claro quanto ao 

suposta informação à menor do valor da semestralidade relativo ao 

período letivo de 2017/1, conforme aduz a demanda. Portanto, evidenciada 

está a culpa da requerida, exsurgindo indene de qualquer dúvida sua 

responsabilidade civil pelo prejuízo causado ao autor, decorrente da 

indevida negativação de seu nome, já que inexiste prova contundente 

sobre o suposto débito do autor para com a ré. Prosseguindo, sendo 

inequivocamente indevida a restrição creditícia, imperiosa a condenação 

da instituição de ensino ora ré ao ressarcimento dos danos causados. 

Aliás, o dano extrapatrimonial, no caso, conforme farta jurisprudência, 

prescinde de prova pela dificuldade de produzi-la em Juízo, 

constituindo-se em dano "in re ipsa”, inerente ao próprio fato ocorrido. 

Relativamente ao “quantum” indenizatório, destaca-se que, na fixação do 

montante devido em decorrência de gravames morais, deve-se buscar 

atender à duplicidade de fins a que a a indenização se presta, atentando 

para a condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do 

agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as 

finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas. Nessa 

toada, observando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, 

tem-se que o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) é o suficiente 

para anteder as circunstâncias do caso concreto. Isto posto, acolho a 

pretensão deduzida na inicial para o fim de RATIFICAR a decisão liminar 

proferida sob o Id. 963024, bem como CONDENAR a ré UNIC Sorriso Ltda 

ao pagamento da indenização por danos morais em favor do autor no 

valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o qual deve ser corrigido com 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos 

desde a citação e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º 

do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (Quinze) dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Requerido o cumprimento de sentença, providencie 

a reclassificação dos autos e observe o art. 523 do CPC. Publicada em 

audiência, dispensado o registro, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005277-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI LOURENCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARACY BIRCK SAUSEN (EMBARGADO)

 

Autos n. 1005277-81.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuidam-se de embargos à execução interpostos por SIDNEI 

LOURENÇO em face de MARIA ARACY BIRCK SAUSEN, devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 10274447 E SS. Pela 

decisão proferida em id. 10768057, indeferiu-se os benefícios da AJG, 

determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial. Certificou o decurso do prazo sem recolhimento 

das custas, id. 13413609. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Assim, tendo o exequente deixado de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas processuais, consoante se observa pela certidão 

de id. 13413609, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto e tudo mais que dos autos, INDEFIRO a petição inicial, 

determinando o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001276.87.2016.811.0040 Requerente: Neusa Giacomelli & Cia 

Ltda – ME Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Neusa Giacomelli & Cia Ltda ME em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição 

inicial de Id. 1614010, instruída com documentos, Id. 1614629 e ss. 

Decisão inicial indeferindo a AJG e determinando o recolhimento das 

custas processuais devidas, Id. 1620238. Requerente junta os 
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comprovantes de recolhimento das custas processuais devidas, Id. 

1861413 e ss. Requerimento de habilitação da requerida e seus Patronos 

nos autos, Id. 2441931 e ss. A tentativa de acordo restou inexitosa, 

consoante se extrai da ata de audiência de Id. 3660123. Empós, juntou-se 

aos autos contestação e documentos apresentados pela ré, Id. 4289403 e 

ss. Impugnação, Id. 4649755. Passou-se a instrução probatória, sendo 

que por ocasião da audiência realizada, foram inquiridas as testemunhas 

arroladas pela parte autora, conforme consta da ata de Id. 12053243 e 

seus anexos. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram 

seus memoriais finais, conforme se vê dos Ids. 12176598 e 12540119. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz a autora ser 

usuária do fornecimento de energia elétrica fornecido pela ré, através da 

UC nº 6/889957-7, instalada em sua sede na Av. Natalino João 

Brescansim, nº 954, Sala 02, Centro, neste Município, sendo que em 

18/07/2015, devido a uma sequência de oscilação no fornecimento do 

serviço, quedas e retornos bruscos, houve a queima de 03 (três) 

aparelhos de ar condicionado especificado na inicial. Em contado com a 

ré, conforme protocolo nº 20151677919967, a autora registrou o ocorrido 

e solicitou providências urgentes no sentido de se vistoriar os aparelhos, 

todavia, diante da inércia da requerida, a autora providenciou a instalação 

de um novo aparelho de ar condicionado da marca Carrier, já que a 

ausência estava prejudicando sua atividade, devido as altas temperaturas 

da região. Todavia, posteriormente, pela mesma razão, o novo aparelho 

também foi danificado. Esclarece que a concessionária ré somente 

compareceu para realizar a vistoria no dia 27/08/205, ocasião em que 

somente vistoriou 02 (dois) aparelhos, já que o outro já havia sido 

substituído, tendo o substituto também sido danificado e 

consequentemente vistoriado pela demandada. Ante a ausência de 

previsão para solução do ocorrido, a autora se viu obrigada a providenciar 

o conserto de dois aparelhos da marca Fujitsu, bem como adquirir um novo 

aparelho da marca Carrier. Alega que embora tenha buscado 

incessantemente solucionar o problema de forma administrativa, 

apresentando todos os documentos que lhe foram solicitados pela ré, teve 

seu pedido de ressarcimento de danos negado pela concessionária. Por 

estes fatos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais a serem 

arbitrados no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e danos 

materiais equivalente a R$ 35.515,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e 

quinze reais), a ser devidamente atualizado com correção monetária e 

juros de mora. Com efeito, uma vez demonstrada a falha na prestação de 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, certo é que a 

concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados, 

independentemente da verificação de culpa, exceto se comprovada a 

inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, 

aplicando-se o art. 14, § 3º, do CDC, já que se trata de relação 

consumerista. NO caso em tela, a autora-consumidora produziu todas as 

provas ao seu alcance, demonstrando o nexo causal entre os danos nos 

aparelhos de ar condicionado, conforme laudo técnico e justificativa de Id. 

1614776, notas fiscais de Id. 1614858, p. 1 e 2, recibo de conserto de um 

aparelho marca Fujitsu de Id. 1614891, nota fiscal de id. 1604908, pág., 

recibo relativo ao conserto do aparelho de ar condicionado marca Carrier, 

Id. 1614908, sem prejuízo da prova oral colhida durante a audiência 

instrutória, oportunidade em que as testemunhas inquiridas – Camila Matos 

Godoy e Elisabete Lucia Franceschi Coradin (Id. 12053243) – foram 

unânimes em confirmar a oscilação do serviço naquela localidade, bem 

como os transtornos suportados pela autora em decorrência da queima 

dos aparelhos de ar condicionado. Logo, a parte autora se desincumbiu de 

seu ônus de prova, sendo possível afirmar que restou plenamente 

demonstrada a falha na prestação de serviço. Lado outro, a ré não logrou 

demonstrar nos autos a culpa exclusiva da autora e sequer a eficácia do 

sistema de proteção da rede de energia elétrica para suportar as 

oscilações na rede elétrica. A alegada inexistência de evento na rede 

elétrica da ré foi baseada exclusivamente na alegação de ausência de 

registro de perturbação na rede para o dia noticiado, não tendo acostado 

aos autos qualquer documento a fim de evidenciar, através de sistema 

próprio da ré, a regularidade no fornecimento de energia elétrica. Nesse 

sentido seguem colacionados os julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS 

ELETRÔNICOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – M-A-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVA DO 

PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – 

ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - 

MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. Em razão da natureza 

das atividades que desempenham, é objetiva responsabilidade da 

concessionária pela má prestação do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, razão pela qual o dano causado ao consumidor, decorrente da 

oscilação de tensão elétrica, uma vez demonstrado o nexo de 

causalidade, é passível de reparação. Uma vez constatados o ato ilícito e 

o nexo causal, a parte autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais 

experimentados, não sendo possível falar em ausência dos pressupostos 

da responsabilidade civil. Para a fixação do quantum, deve o julgador 

observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. A fixação dos honorários advocatícios recursais, 

mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição é ao 

devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em 

grau recursal. (TJMT, Ap 116407/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 24/11/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ENERGIA 

ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO 

MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 

Narra a parte autora que no dia 06/01/2017 ocorreram diversas quedas e 

oscilações de energia elétrica, ocasionando a queima de aparelhos: um 

lavadora KIN e um televisor LG, os quais não funcionaram mais depois das 

oscilações. O pedido do autor restou indeferido pela ré. Assim, postula 

indenização por dano material, em virtude da queima dos aparelhos, sendo 

o televisor, no valor de R$ 820,00 e a lavadora, no valor de R$ 460,00. O 

autor trouxe aos autos laudo técnico da lavadora (fl. 15) e orçamento (fl. 

19), bem como orçamento do televisor (fl. 21). Assim, o autor atendeu ao 

ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, NCPC. Sendo a empresa 

demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente 

pelos danos que na consecução de seu mister, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo causal entre este e a conduta do agente independente da 

existência ou não de culpa, por força da responsabilidade objetiva que lhe 

é imposta. No caso, comprovada a relação de causa e efeito queima de 

aparelho eletrodoméstico do autor (fls. 15/21), restando a sentença 

parcialmente procedente, para condenar a ré apenas no ressarcimento da 

lavadora (R$ 460,00), eis que somente no tocante a ela comprovada a 

causa do dano, pelo laudo técnico acostado. Pretende a ré, ao manifestar 

que não registrou oscilação na rede, no período retratado pelo autor, o 

afastamento da condenação, o que se mostra inviável. Afinal, tratando-se 

de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo por ser essencial consoante expressamente 

referido no art. 22 do CDC. Sentença que merece ser mantida, por seus 

próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007475841, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018) Nessa esteira, 

considerando que competia à ré o ônus da prova quanto a alegada 

inexistência do defeito, ou ainda, da ocorrência de alguma causa 

excludente de responsabilidade, o que não se deu nestes autos, 

evidentemente que deve arcar com o valor postulado a título de dano 

material. Relativamente a reparação do dano extrapatrimonial, urge 

destacar que seu acolhimento depende de prova de que tenha sido 

atingida a honra objetiva do consumidor, o que, no caso dos autos, restou 

satisfatoriamente demonstrado pelos depoimentos prestados pelas 

testemunhas inquiridas quando da audiência instrutória, consoante se vê 

da ata de Id. 12053243 e gravação digital que a acompanha. Aliás, no 

caso, compreendo que o dano moral prospera na medida em que a autora 

deixou de prestar serviço adequado e satisfatório aos seus clientes após 

a queima dos aparelhos de ar condicionado, sem contar a negativa da ré 

em ressarcir-lhe dos prejuízos sofridos. Em relação ao arbitramento do 

valor dos danos morais, deve-se levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, além de inibir a conduta abusiva. Deve-se 
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atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Portanto, com observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, levando-se em conta os 

fatores expostos acima, deverá ser a indenização ser fixada em R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), valor este que, s.m.j., atende aos parâmetros 

referidos. Isto posto, acolho os pedidos formulados na inicial para o fim de 

condenar a ré Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A ao 

pagamento de R$ 35.515,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e quinze reais), 

a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso efetuado 

pela autora e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem 

como R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos 

morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao 

mês, desde a presente data. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, o 

que faço com fundamento no art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda a reclassificação dos autos e observe 

o art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004752-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DAL BEM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EMBARGADO)

 

Autos n. 1004752-02.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuidam-se de embargos à execução propostos por TIAGO 

DAL BEM em desfavor de GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Entre um ato e outro, em id. 12423485, as partes 

encartaram aos autos minuta de acordo firmado nos autos principais. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. In casu, restou evidenciada a perda superveniente do 

objeto da demanda, haja vista que nos autos da ação de execução n. 

1002032-62.2017.8.11.0040, em apenso, foi proferida sentença em razão 

do acordo entabulado entre as partes. Ante o exposto, e considerando 

tudo o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso X, 

do Código de Processo Civil. CUSTAS FINAIS ISENTAS, na forma do art. 

90, §3º do CPC e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada 

pelas partes. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADA a presente sentença, o 

que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001910-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SALOMAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR OAB - PA6099 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001910-83.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIANA LINS LIMA REQUERIDO: WELITON SALOMAO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. LUCIANA LINS SALOMÃO DE OLIVEIRA ingressou 

com ação de dano moral em decorrência de abandono afetivo em face de 

WELITON SALOMÃO DE OLIVEIRA, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial. Com a inicial viram os documentos de ID. 1982044. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação em ID. 12049683. Impugnação 

a contestação em Id. 12495887. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do atual CPC. Preliminarmente, entendo 

necessária a análise da ocorrência da prescrição da pretensão da autora, 

tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser 

reconhecida de ofício pelo Juízo. Assim, cuida-se de ação de indenização 

moral por abandono afetivo, na qual se verifica que a autora atingiu a 

maioridade no ano de 1995, conforme certidão de nascimento acostada 

em Id. 1982039 - Pág. 3. A requerente afirmou tanto na exordial quanto na 

impugnação à contestação que a paternidade era conhecida pela autora 

desde a infância. Desse modo, embora tenha ajuizado a ação de 

investigação de paternidade no ano de 2012, tendo sido reconhecida a 

paternidade através de sentença exarada em 2016, certo é que o prazo 

prescricional da pretensão da autora de reparação civil por abandono 

afetivo teve início a partir de sua maioridade civil, que se deu no ano de 

1995. Nesse sentido, é a jurisprudência: INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PATERNIDADE 

CONFIRMADA PELO LAUDO DO EXAME PERICIAL DE DNA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO ANTES 

DO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. DESCABIMENTO DE 

INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO 

CIVIL INICIADO COM A AQUISIÇÃO DA MAIORIDADE PELO AUTOR. 

PRETENSÃO EXTINTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

ABANDONO AFETIVO. PRECEDENTES DO STJ. DISPENSABILIDADE DE 

PRÉVIO REGISTRO CIVIL OU DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA 

PATERNIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO AFETIVO. 

NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA DO AUTOR DESDE A 

INFÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO 

CIVIL INICIADO COM A AQUISIÇÃO DA MAIORIDADE. APLICAÇÃO DO 

ART. 206 § 3.º, V, C/C ART. 2.028, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO EXTINTA. SEGUIMENTO NEGADO. 1. 

O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar 

da prole constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral. 

Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. A 

ausência do nome do pai ou da mãe no registro de nascimento do autor ou 

a ausência de prévio reconhecimento judicial da paternidade não constitui 

óbice ao reconhecimento do abandono afetivo, notadamente diante da 

natureza declaratória d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00288066720138150011, - Não possui -, Relator DES ROMERO MARCELO 

DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 18-01-2016) (TJ-PB - APL: 

00288066720138150011 0028806- 67.2013.815.0011, Relator: DES 

ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

18/01/2016, 4ª CIVEL) Com relação ao prazo prescricional propriamente 

dito, seu início se deu quando ainda aplicável o prazo vintenário previsto 

no Código Civil de 1916, no entanto, em 2002, com a entrada em vigor do 

Novo Código Civil, passou-se a aplicar a regra de transição disposta no 

art. 2.028: “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando 

reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já 

houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada.” Nesse aspecto, em observância a regra de transição prevista 

acima, o prazo passou a ser trienal conforme disposto no art. 205, §3º, V, 

do mesmo códex, uma vez que quando da promulgação do Código de 

2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido na 

lei anterior. Acerca do assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

sedimentou o entendimento de que "a contagem do prazo reduzido se dá 

por inteiro e com marco inicial no dia 11/1/03, em homenagem à segurança 

jurídica e à estabilidade das relações jurídicas" (REsp 717.457, rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha j. 27.3.07). Desse modo, é possível verificar que a 

pretensão do direito da autora teve início a partir de 11/01/2003. Sendo 

assim, incidindo o prazo trienal no presente caso, certo é que o autor 

deveria ter ajuizado a presente demanda observando como prazo máximo 

o ano de 2006, no entanto, propôs a ação somente no ano de 2016, 

momento em que já havia se consumado a prescrição. Logo, de rigor 

reconhecer a prescrição do direito pretendido pela autora. Diante do 

exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com espeque no art. 

487, inciso II, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º do CPC, suspensas nos termos do art. 

98, §3º, do CPC. Por fim, com relação a impugnação a concessão de 
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assistência judiciária gratuita a parte autora, verifico que o pleito não 

merece prosperar, eis que apenas o fato de possuir empresa individual em 

seu nome não é situação incompatível com as regras previstas no art. 98 

e ss. do CPC. Ademais, o requerido não trouxe prova capaz de 

desconstituir a hipossuficiência alegada. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Sorriso/MT, 

05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002119-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARASCHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1002119-52.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelos 

exequentes (id. 13111974), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de 

liberação da quantia depositada. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT., 05 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001860-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON TIMOTEO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001860-23.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de 

ADEMILSON TIMOTEO DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 6090607 e ss. Recebida a exordial, 

deferiu-se a liminar de busca e apreensão (id. 6671977). Citação, id. 

12802700. Auto de busca, apreensão e depósito, id. 12802700, p. 4-5. Em 

id. 13177536, o autor requereu o julgamento antecipado feito. Certificou o 

decurso do prazo para manifestação da requerida (id. 13210438). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Situando a questão, cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A em 

desfavor de ADEMILSON TIMOTEO DE SOUZA, alegando, em síntese, que 

celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia 

para aquisição do veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que o 

demandado encontra-se inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da 

mora na forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com 

a presente demanda, pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela 

consolidação do domínio e posse plena e exclusiva dos bens em favor do 

credor, ora requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se 

que, in casu o pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos 

efeitos da revelia, pois, citado acerca dos termos da presente demanda 

(id. 12802700), quedou-se inerte, nada contrapondo à pretensão do 

proprietário fiduciário (id. 13210438). De fato, é de se aplicar totalmente os 

efeitos previstos no art. 344, do Código de processo Civil, proferindo 

sentença (art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio dos bens em 

favor do autor, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito 

disponível, com plena presunção de veracidade dos fatos afirmados, 

mormente quando coligados à prova documental encartada ao feito. Sobre 

os efeitos da revelia, o CPC dispõe que: Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 

JURIDICIDADE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE 

DOS FATOS. I - O pedido de busca e apreensão, com fulcro no Decreto 

Lei no. 911/69, é juridicamente possível, vez que a norma e suas 

posteriores modificações foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. 

Rejeito a preliminar II - Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar 

antecipadamente a lide, sem que haja cerceamento de defesa. Rejeito a 

preliminar III - Por força do princípio da instrumentalidade das formas e da 

efetividade da prestação jurisdicional, não há falar em nulidade da 

sentença que deixa de mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando 

os fatos alegados contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito 

da revelia. Rejeito a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode 

alegar questões não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem 

pública, pois a apelação não tem o condão de substituir a contestação 

extemporânea.) Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, 

julgamento em 31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de 

busca apreensão ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de 

ADEMILSON TIMOTEO DE SOUZA e, CONSOLIDO nas mãos do autor a 

posse e domínio plenos e exclusivos dos bens indicados na exordial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969). Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004578-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1004578-90.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de 

ANDERSON ANTONIO MARTINELLI, devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada pelos documentos de id. 9727561 e ss. Despacho inicial, id. 

9746854. Citação, id. 13005229. Logo adiante, em id. 13158586, as partes, 

conjuntamente com o terceiro Irineu Martinelli, informaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo e a 

suspensão do feito. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Inicialmente, convém mencionar que embora o executado ANDERSON 

ANTÔNIO MARTINELLI e o terceiro interessado IRINEU MARTINELLI não se 

fizessem acompanhados de advogado quando da lavratura do termo de 

acordo, não há óbice a sua homologação, eis que se tratando de direito 

disponível, é dado às partes pactuar sem a presença do procurador, 

devendo a avença homologada. No mais, ante a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT, ANDERSON ANTONIO MARTINELLI e IRINEU 

MARTINELLI, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória para que surta seus jurídicos e legais 

efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b”, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, SUSPENDO o processo até o cumprimento integral 

da obrigação. Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, 

INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca da quitação e/ou 

requerer o que entender de direito. CUSTAS, se houver, pro rata. CUSTAS 

REMANESCENTES isentas, na forma do art. 90, §3º, do CPC. P.R.I.C. Após 
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o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000157-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL APARECIDA BORDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000157-57.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação revisional de alimentos com pedido de 

antecipação de tutela proposta por THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, 

assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO em desfavor de 

ÁGATHA BORDIN RIBEIRO, representada pela sua genitora RAQUEL 

APARECIDA BORDIN, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 4631078 e ss. Entre um ato e outro, em id. 11782148, 

as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação do acordo e a 

extinção do feito. Encartaram aos autos os documentos de id. 11782213 e 

ss. Convidado a manifestar-se, o Parquet opinou favoravelmente a 

homologação do acordo, id. 12408190. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO, NO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, o qual 

também ratificado pelo agente ministerial, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

relativamente à guarda, visitas e alimentos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, proposta por THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, assistido pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO em desfavor de ÁGATHA 

BORDIN RIBEIRO, representada pela sua genitora RAQUEL APARECIDA 

BORDIN, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELA TALITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE ALMEIDA TRAVESSIN (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000359-34.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor proposta 

por ARIELA TALITA DOS SANTOS em desfavor de ADRIANO DE ALMEIDA 

TRAVESSIN, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 4737333 e ss. Deferiu-se a liminar pleiteada na exordial, 

id. 4914848, a qual foi cumprida em id. 6671390, p. 3. Entre um ato e outro, 

a autora manifestou-se pela extinção do feito (id. 11445600), com o que 

aquiesceu o Parquet em id. 12408780. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por ARIELA 

TALITA DOS SANTOS em desfavor de ADRIANO DE ALMEIDA 

TRAVESSIN, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. SEM 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Junho 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001346-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001346-36.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de homologação de transação extrajudicial 

formulado por FRANCISCO FURTADO DE SOUSA e ELISETE MARIA 

SKALSKI, o qual veio acompanhado dos documentos de id. 12297272 e 

ss, visando obter o reconhecimento da dissolução da união estável, 

partilha de bens, guarda e alimentos em favor da filha menor do casal. Em 

id. 12332862, os requerentes pugnaram pela expedição de ofício ao 

empregador do genitor para desconto em folha de pagamento da pensão 

alimentícia. Convidado a se manifestar, o Parquet opinou pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção (id. 12586382). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

proposta por FRANCISCO FURTADO DE SOUSA e ELISETE MARIA 

SKALSKI, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. OFICIE-SE a empresa empregadora indicada no petitório de 

id. 12332862 para que proceda ao desconto em folha de pagamento do 

valor correspondente a pensão alimentícia, conforme acordo entabulado 

entre as partes, mensalmente, bem como proceda o depósito na conta 

bancária indicada. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002032-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002032-62.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por 

GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA em desfavor de TIAGO DAL 

BEM, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Entre um ato e outro, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a 

extinção do feito (id. 12423112). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA E 

TIAGO DAL BEM, encartado id. 12423112, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE 

FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo 

Civil. CUSTAS FINAIS ISENTAS, na forma do art. 90, §3º do CPC e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADA a presente sentença, o que deverá ser 

certificado, EXPEÇA-SE o necessário a baixa da penhora realizada. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 
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Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005853-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005853-74.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP 

REQUERIDO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA Vistos 

etc. ZAMBIAZI, DÂMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP ingressou 

com presente habilitação retardatária de crédito em face de AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, ambas qualificadas nos autos, 

alegando, em suma, que seria credora trabalhista da requerida no valor de 

R$ 4.214.383,52 (quatro milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) decorrentes de 

h o n o r á r i o s  a d v o c a t í c i o s  d e c o r r e n t e s  d a s  a ç õ e s  n º 

1039892-23.2015.8.26.0114 e 0030766-29.2016.8.26.0114 que tramitam 

na 8ª Vara Cível de Campinas, atualizados até 01/12/2016, pugnando pela 

inclusão do seu crédito no quadro geral de credores. Juntou os 

documentos de Id. 10714186 e ss. Despacho inicial, Id. 10878786. 

Devidamente citada (Id. 12498256), a Recuperanda deixou de 

manifestar-se no prazo legal, consoante certidão acostada em Id. 

13316688. O Administrador Judicial sugeriu a inclusão do crédito da 

habilitante no rol de credores da empresa Recuperanda, em manifestação 

de Id. 13337717. Parecer ministerial, Id. 13410576. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Situando a questão, cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito apresentado por ZAMBIAZI, DÂMASO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP em relação à Recuperanda, 

asseverando que se trata de crédito decorrente de verba honorária 

advocatícia e logo, deve ser habilitado na Classe I Trabalhista. Alega a 

requerente que, referidos créditos tiveram origem em acordo homologado 

nos autos da Ação Monitória nº 1039892-23.2015.8.26.0114, que tramita 

perante a 8ª Vara Cível de Campinas/SP ajuizada em 02/12/2015, por 

Stoller do Brasil LTDA em face da Recuperanda Agroverde Agronegócios 

e Logística Ltda, bem como nos autos de Cumprimento de Sentença 

distribuído sob nº 0030766-29.2016.8.26.0114 perante a 8ª Vara Cível da 

Comarca de Campinas/SP em 21/07/2016, também promovida por Stoller do 

Brasil LTDA em face da Recuperanda Agroverde Agronegócios e 

Logística Ltda. O requerimento de habilitação ora em exame prospera em 

parte, senão vejamos: Na primeira ação acima referida (ação monitória), a 

sentença homologatória que constituiu os honorários de sucumbência que 

ora se pretende habilitar transitou em julgado em 17/02/2016, consoante 

se infere do Id. 10714194. Pois bem, acerca do assunto convém 

transcrever o disposto no art. 49 da LRF, senão vejamos: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em 

recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. § 2o As obrigações 

anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 

contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. § 3o Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. § 4o 

Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que 

se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. § 5o Tratando-se de crédito 

garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 

aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou 

renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação 

judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente 

recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 

durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.” 

(Grifo nosso) Seguindo, urge consignar que o pedido de Recuperação 

Judicial foi distribuído em 01/12/2016 (Id. 4311750, autos 

1003476.67.2016.8.11.0040), sendo que a decisão inicial que autorizou o 

processamento da recuperação foi proferida em 05/12/2016 (Id. 4334544, 

autos 1003476.67.2016.8.11.0040) Mercê dos dados acima expostos, 

verifica-se perfeitamente possível a habilitação do crédito relativo aos 

honorários advocatícios objeto do acordo firmado nos autos da ação 

monitória e devidamente homologado por sentença, já que, constituído 

previamente à distribuição do pedido de Recuperação e, mais que isso, 

antes da decisão judicial que autorizou o processamento da recuperação. 

Quanto a sua classificação, é entendimento consolidado pela 

jurisprudência que os créditos decorrentes de honorários advocatícios 

possuem natureza alimentar e, portanto, equiparam-se aos trabalhistas 

para efeito de habilitação em recuperação judicial, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O 

crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza 

alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito de habilitação em 

falência (Recurso Especial repetitivo n. 1.152.218/RS)” – STJ – 3ª Turma – 

EDcl no AgRg no REsp 1204096/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA – j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014. (AI 58595/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/08/2014, Publicado no DJE 19/08/2014) Já na segunda ação que, na 

verdade trata-se de cumprimento de sentença, face o descumprimento da 

avença pela devedora, ora Recuperanda, razão não assiste ao 

postulante, uma vez que, a decisão inicial que deflagrou o processamento 

do cumprimento de sentença nada consignou quanto aos honorários 

advocatícios, fazendo apenas referência à multa de 10% sobre o valor 

devido. Ressalte-se, outrossim, que este Juízo não está a negar o 

disposto no art. 523, § 1º do atual CPC, o qual prevê de forma expressa a 

incidência de honorários advocatícios de 10% em caso de cumprimento de 

sentença, todavia, s.m.j., a competência para fixação e/ou reconhecimento 

desta verba incumbe ao Juízo onde foi deflagrado o cumprimento de 

sentença e não ao Juízo Recuperacional, de modo que, nesse ponto 

improcede o pedido de habilitação ora examinado. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, extinguindo o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, 

DETERMINANDO a retificação do quadro geral de credores da requerida 

para que passe a constar como crédito da autora o valor correspondente 

aos honorários advocatícios pactuados na cláusula 10, ítem d, do termo de 

acordo firmado nos autos nº 1039892.23.2015.8.26.2014 que tramitou 

perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, 

devidamente homologado por sentença proferida por aquele Juízo , 

devendo a atualização do débito em questão observar a data limite do 

pedido de recuperação judicial, conforme manifestação do Administrado 

Judicial constante nos autos. CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005. TRANSITADA EM JULGADO, INTIME-SE o Administrador 

Judicial a, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos 

da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001680-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

TERRA & TERRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

RAQUEL PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

NORMA PAVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001680-41.2016.8.11.0040. 

EMBARGANTE: TERRA & TERRA LTDA - ME, NORMA PAVAO, RAQUEL 

PAVAO TERRA, MARCELO PAVAO TERRA EMBARGADO: SORRINORTE 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos etc. SORRINORTE 

SUPERMERCADOS LTDA apresentou os presentes Embargos de 

Declaração em face da sentença proferida em Id. 11312409, asseverando 

que a mesma contém omissão quanto ao enfrentamento da manifestação 

promovida pela embargada em Id. 3692408 que pugnou pela extinção do 

feito sem julgamento de mérito ante a perda do prazo para emenda da 

exordial pela embargante. Contrarrazões aos embargos de declaração 

apresentadas pelos embargados em Id. 11522601. É o breve relato. 

Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Pois bem. In casu, analisando os argumentos lançados pela 

embargante, tenho que razão não lhe assiste, eis que embora não tenha 

sido expressamente consignado em sentença acerca da manifestação 

acostada em Id. 3692408 que pugnou pela extinção sem mérito dos 

embargos, verifica-se que antes mesmo da referida manifestação a 

embargante já havia promovido a devida emenda em Id. 1970527. Cumpre 

ressaltar ainda que, em consulta ao andamento processual, tem-se que o 

prazo para emenda da exordial findava em 16/09/2016, sendo que a parte 

autora cumpriu a determinação exarada na data de 08/09/2016, ou seja, 

dentro do prazo legal, portanto, desarrazoado o pedido de extinção em 

razão da perda do prazo para emenda. Por derradeiro, conveniente alertar 

ainda que, não concordando a parte com a decisão proferida e, 

pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso adequado, sendo 

descabidos os embargos de declaração. Diante de todo exposto, RECEBO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, 

MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos termos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002214-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

M. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEILSON XAVIER LEITE (RÉU)

 

Autos n. 1002214-48.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por MARIANA SILVA LEITE, representada pela 

genitora EDNA SILVA DOS SANTOS em relação à decisão proferida em id. 

12949106 que indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do 

processo indicado em id. 12337157, ao argumento de que mencionado 

feito se refere a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, 

inexistindo condenação em valores em favor do executado. Assim, 

asseverando que a mesma é contraditória, pois existe condenação em 

pecúnia em favor do executado, requer o acolhimento dos embargos, bem 

como o deferimento da penhora no rosto dos autos n. 

476497-20.2014.8.09.0051, em trâmite na Comarca de Goiânia/GO. Na 

oportunidade, encartou aos autos os documentos de id. 12950541 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Mercê dos argumentos lançados 

pela embargante, é cristalino que os embargos manejados objetivam 

apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão proferida. 

Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a 

partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o 

conteúdo de um julgado, quando isso for consequência da correção do 

ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a 

embargante, não se vislumbra na decisão embargada os vícios apontados. 

Ademais, quanto à contradição apontada, válido destacar que a 

exequente limitou-se a juntar cópia da sentença proferida nos autos da 

ação declaratória de nulidade de ato administrativo, da qual se extrai que 

inexiste condenação em pecúnia em favor do ora executado (id. 

12950613). Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido tem-se o julgamento 

abaixo de lavra do Superior Tribunal de Justiça: “os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de 

declaração com efeito modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, 

ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado 

em relação à sentença proferida, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER 

os embargos de declaração apresentados. Entretanto, por se tratar de 

interesse de menor, DETERMINO A IMEDIATA expedição de ofício ao Juízo 

da Comarca de Goiânia/GO, solicitando informações acerca dos autos n. 

476497-20.2014.8.09.0051, bem como quanto à existência de eventuais 

valores a serem percebidos pelo ora executado. Em caso positivo, desde 

já, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos supramencionados, 

nos termos do art. 860 do CPC, conforme cálculo atualizado (id. 

12950621). Com a efetivação da penhora no rosto dos autos 

supramencionados, INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 

de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000561-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DALLAPRIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000561-11.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE CREDORA, para, no prazo de 

dez (10) dias, requerer o que entender de direito, ou inidicar bens 

passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de penhora pelo(s) 

sistema(s) BACEN-JUD e RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC). 

Sorriso/MT, 6 de junho de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE 

SOUZA
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002483-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO HENRIQUE TAUGINO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002483-24.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE CREDORA, para, no prazo de 

(?) ((?)) dias, requerer o que entender de direito, ou indicar bens 

passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de penhora pelo(s) 

sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou 

suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC). Sorriso/MT, 6 de 

junho de 2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 6512-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Ji-Paraná/RO, com a finalidade de cumprimento de 

liminar e citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147578 Nr: 2780-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIR MARLI MARIN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO RODRIGUES E CIA LTDA-ME, 

WELLINGTON GALVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Rondonópolis/MT, com a finalidade de 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112998 Nr: 4760-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan de Lima Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 80), com a observação da EBCT 

"MUDOU-SE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120446 Nr: 10156-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22783 Nr: 3028-34.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMBROZ S/A INDUSTRIA MECANICA E 

METALURGICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BRIDI - OAB:30718

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131012 Nr: 5872-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECI CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5872-68.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

PARTE RÉ: CLECI CALVI, CPF nº 864.418.411-34

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 181.153,35

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 
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apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Por meio de instrumento particular de aditamento ao 

contrato de arrendamento mercantil de nº 1237149, firmado em 

26/01/2012, a autora arrendou ao réu o bem: VOLVO FH 12 380 4X2T, tipo 

caminhão, cor banca, placa AVE-6116, ano 2001, chassi 

9BVA4B501E678868. Os bens foram recebidos pelo réu em perfeitas 

condições de uso e funcionamento e sem defeitos, conforme termo de 

recebimento e aceitação. O arrendatário, ora réu, obrigou-se a pagar o 

arrendamento do bem em 30 contraprestações mensais, fixas e 

consecutivas, de R$ 4.057,02, com vencimento inicial em 08/02/2012 e 

termino previsto para 08/07/2014. Contudo, o réu deixou de honrar com 

esse compromisso desde a prestação vencida em 08/04/2012, assumindo 

a condição de inadimplente, ocasionando o vencimento antecipado de 

todas as obrigações e a rescisão contratual. Na presente data, o débito 

vencido e não pago pelo ora réu, referente ao período de 08/04/2012 a 

27/05/2015, perfaz o montante de R$ 181.153,35. Mostrando-se 

impossível a solução amigável da pendência, a ora autora promoveu, a 

notificação extrajudicial/protesto do arrendatário, ora réu, para pagar a 

dívida ou entregar o bem a ele arrendado. Entretanto o arrendatário, 

apesar de notificado, permaneceu silente, caracterizando-se dessa forma, 

o esbulho possessório, ensejador da propositura da presente demanda, 

com pedido liminar, uma vez que tratando-se de bem móvel, está sujeito a 

sofrer toda sorte de danos inerentes da vida moderna, ou mesmo até ser 

ocultado para impedir a aplicação do direito da credora, tornando-se 

necessária a reintegração da posse do bem em mãos da autora, inaudita 

altera parts.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

INFOJUD.Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, 

cumpra-se o ato obstado. Do contrário, caso o requerido não seja 

localizado, CITE-SE POR EDITAL. Transcorrido o prazo sem resposta, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO A COORDENADORA DO 

NPJ/UNIC CURADORA ESPECIAL AO RÉU CITADO POR EDITAL, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Sequencialmente, ESPECIFIQUEM as partes as 

EVENTUAIS PROVAS que pretendam produzir, no prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 5 de junho de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56307 Nr: 310-54.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO ZAMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Piloni Zortea - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, OSMAR 

ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:13012 RS, PAULO MORELI - OAB:13052

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERIDA - DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, para, no prazo 

legal, efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Cuiabá, com a finalidade de inquirição de testemunha, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111492 Nr: 3525-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139712 Nr: 10505-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES, SOLANGE DOS 

SANTOS JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no 

mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor 

Meirinho de fl. 88 (penhora).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49218 Nr: 6073-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181460 Nr: 9946-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEC, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 164 de 833



CREDORA e DEVEDORA, para no prazo de 05 (cinco)dias, 

manfestarem-se acerca do cálculo da contadoria judicial de atualização do 

valor exequendo, advertindo-os que a inércia em relação ao cálculo, será 

entendida como anuência tácita, nos termos da decisão de fls. 174/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134932 Nr: 7923-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BORGES COMERCIO-ME, GAUDSON 

OLIVEIRA DA SILVA, SONIA BORGES COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149421 Nr: 3841-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), devendo 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139993 Nr: 10621-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTELLA, LENINHO BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de citação e demais 

atos, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100908 Nr: 3716-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15878 Nr: 3026-35.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SONI BIELESCKI, JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "Lote Urbano sob n.º 06, da 

Quadra n.º 153-F, situado no Loteamento Gleba Sorriso/MT,com área de 

800,00 m² (oitocentos metros quadrados), devidamente matriculado no CRI 

de Sorriso sob nº 9208, em nome de Nilson Soni Bielescki e José 

Bielescki". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação 

da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação da esposa dos devedores acerca 

da penhora, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50680 Nr: 998-50.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEINDUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 998-50.2009.811.0040

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 165 de 833



TRABALHO

PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO

PARTE RÉ: PROTEINDUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CITANDO(A, S): INTERNACIONAL COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 07.033.989/0001-89

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 5.844,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição a seguir resumida, para, manifestar-se e 

requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Art. 

135 do NCPC, contados da expiração do prazo deste edital.

RESUMO DA INICIAL: (...) Assim face ao exposto, requer a renovação da 

tentativa de bloqueio do valor atualiado da execução, tanto no CNPJ da 

matriz 43.863.935/0001-04, como no CNPJ da filial 43.63.935/0002-95. 

Requer também a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, 

em face a dissolução irregular, incluindo os sócios TARSO DE BARROS 

FIRACE, JOSÉ MIGUEL LAUAND FILHO e FELIPE NEIRA LAUAND no polo 

passivo da presente demanda, determinando a citação dos mesmos para 

responder a presente ação.(...)

DESPACHO: Vistos etc.Tendo em vista a certidão simplificada emitida pela 

Junta Comercial do Estado de São Paulo acostada à fl. 136-137, a qual 

conta o mesmo endereço no qual restou frustrada a tentativa de citação 

da empresa (fl. 125), entendo pertinente a citação por edital. Nesse 

sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO 

POR EDITAL – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO 

PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL – INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REJEITADA – 

CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustrada a tentativa 

de citação da pessoa jurídica no endereço constante do seu próprio 

Contrato Social, há indício de dissolução irregular da empresa, sendo 

possível, no caso, a citação editalícia sem configuração de nulidade 

processual. 2. Julgados improcedentes os embargos à execução, deve o 

embargante/executado ser condenado aos ônus sucumbenciais, inclusive 

honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. (Ap 

65834/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)Sendo 

assim, DEFIRO a citação editalícia, em consonância com o disposto no art. 

256, III, do Novo Código de Processo Civil, devendo a Secretaria da Vara 

observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.Sem prejuízo, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fl. 132, CERTIFICANDO a Secretaria da Vara 

quanto a eventual manifestação dos demais sócios já 

c i t a d o s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 14 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande.Juíza de Direito

Eu, Sandra C.R. Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 5 de junho de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 6473-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTENSA COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVANIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116420 Nr: 7416-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO, NELSON EMIDIO 

CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123999 Nr: 1830-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO BARANZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA, EDSON ANGELO, 

VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Tapurah/MT, com a finalidade de CITAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10334 Nr: 2176-49.2000.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Vera/MT, com a finalidade de Aavaliação do bem 

penhorado, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97404 Nr: 9430-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEDRO HOLZBACH, R A 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA -ME (RUI PEDRO HOLZBACH - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 
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REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, bem como, trazer aos autos 

a memória de cálculo atualizada, deduzindo-se os valores bloqueados 

(transferidos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138195 Nr: 9741-39.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DE SOUZA SILVA, Thiago 

dos Anjos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 10491-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135037 Nr: 7968-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA IDÊ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 45), com a observação da EBCT "Não Existe o Número 

Indicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 1427-17.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA 

BARBIERI STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio no valor de 

R$ 892,25 (oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82511 Nr: 1410-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101395 Nr: 4264-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GEAN CRUZ DA SILVA, ELIZEU 

ELEANDRO RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102324 Nr: 5284-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 8819-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN, ISN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, informar acerca da quitação do débito 

e/ou apresente planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134204 Nr: 7578-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 47), com a observação da EBCT "Não Procurado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 3481-24.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "VEÍCULO MARCA/MODELO: 

FORD/F350G, PLACA JZT-0736, ANO FAB/MODELO: 2003/2004, CHASSI 

9BFJF37G14B095790”, “VEÍCULO MARCA/MODELO: SR/RANDON SR CA, 

PLACA JZT-0307, ANO FAB/MODELO: 2002/2003, CHASSI 

9ADG075223M181611” e “VEÍCULO MARCA/MODELO: SR/RANDON SR 

CA, PLACA JZX-0307, ANO FAB/MODELO: 2002/2003, CHASSI 

9ADG075223M181610” de propriedade do(s) executado(s) ELESIO 

RENATO SCHAFER". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir 

da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51902 Nr: 2130-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIOLI AUTO POSTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FARIA DE FREITAS -ME (G. F. 

SERVIÇOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135573 Nr: 8276-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊZ ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40.077, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 5954-46.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE ROSSI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 09/07/2018, às 14:00 hrs, na Fazenda Magiana, 

localizada no Município de Sorriso/MT E Fazenda Mágica localizada no 

Muni´cipio de Nova Ubiratã/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53459 Nr: 3773-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR a advogada AMANDA REIS DE 

ARAÚJO SILVA, que se encontra com os autos em carga, para, no prazo 

de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob 

pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da 

secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119278 Nr: 9523-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão e 

documentos de fls. 161/163.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 3428-91.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ MATEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 1912-85.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MACHADO, NERCI TEREZINHA GARCIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCONDES NETO, ELIZABETE 

MARCONDES, EVERTON MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): " “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA/ML 125, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1985/1986, PLACA 

JYD-5048, CHASSI CG125BR2154675 de propriedade do(s) executado(s) 

Angelo Marcondes". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir 

da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 “Vistos etc. Certifique o decurso do prazo para manifestação do 

embargante em relação à complementação do laudo pericial depositado 

nos autos. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para prolação de sentença. Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara 

Cível de São José dos Pinhais solicitando a devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se. Às providências.”

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004223-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004223-80.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EBERSON ROBERTO WALKER 

Parte Ré: REQUERIDO: DAYANA MACARIO DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eberson Roberto Walker 

(id nº 10810982) contra a sentença de sob id nº 10419874. Aduz que na 

sentença proferida, houve erro material ao condenar o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios, argumentando que o pedido de 

desistência da ação ocorreu antes da citação da parte requerida. Breve é 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes embargos devem ser 

acolhidos. Com efeito, a sentença embargada incorreu em erro material, ao 

condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, visto 

que sequer houve citação da requerida, não havendo assim contraditório 

para embasar tal condenação, conforme inteligência da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. REGIMENTAL IMPROVIDO. I. 

Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de 

forma expressa, congruente e motivada as questões relevantes da lide. 

Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o 

que afasta a presença de qualquer dos pressupostos dos aclaratórios, 

nos termos do referido dispositivo legal. II. É indevida a condenação em 

honorários advocatícios se o autor desiste da ação antes de citados os 

réus. Precedentes. III. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no 

REsp: 1197486 SP 2010/0104777-6, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 17/03/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 23/03/2011) Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para suprir o erro material contido na sentença constante 

sob id nº 10688111, alterando o dispositivo da sentença que passa a ter a 

seguinte redação: “Considerando que não ocorreu a citação do requerida, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Custas recolhidas conforme id nº 9469282 Deixo de condenar o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contraditório.” 

CUMPRA-SE, conforme os novo termos da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002248-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS WALDEMAR BLUM OAB - RS30910 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002248-57.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KAUE 

RIBAS VIEIRA Parte Ré: RÉU: UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA 

MEDICA LTDA Vistos, e etc. Intime-se as partes para especificar as 
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provas que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em 

concordância com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem 

interesse na produção de prova testemunhal, por economia dos atos 

processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, 

com a qualificação necessária à intimação para audiência a ser 

eventualmente designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46992 Nr: 3932-15.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SOZIM PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:MT 13.122-A, ERIC GARMES DE OLIVEIRA - OAB:173267-A, JOSE 

LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, MARCIO AFONSO 

LOSILA - OAB:213.934/SP, NELSON PASCHOLOTTO - OAB:108.911, 

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/O

 Intimação do autor para apresentar os originais dos documentos de 

fls.69/70 e 98/100 a fim de que seja possivel a realização da pericia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110676 Nr: 2852-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR, APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora vez que a carta 

precatoria retornou sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que 

entender de direito, sendo que pugnando por citação e/ou intimação por 

mandado, que antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou 

das guias para distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25550 Nr: 146-65.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL AGRO INSUMOS LTDA, JOEL 

JORGE DE JESUS, ROGÉRIO BERNARDINO DE JESUS, GRASIELA 

FERNANDA FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para manifestar-se acerca das devoluções de AR, 

conforme fls. 229/230v.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51485 Nr: 1812-62.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENN VANESSA SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 INTIMAÇÃO das partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC, no prazo 

sucessivo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 4138-24.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTI DE BONA - ESPÓLIO, NEUSA DE BONA 

RODRIGUES SILVA, GILSON ANTÔNIO DE BONA, LUCIANA DE BONA 

TSCHOPE, CANDIDA REGINA DE BONA FARIA, CLEBER MARCELO DE 

FARIA, REBECA MARIA LIMA DE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JORGE AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas precatoria restou negativa, devendo se manifestar requerendo o 

que entender de direito, sendo que pugnando por citação e/ou intimação 

por mandado, que antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

ou das guias para distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29393 Nr: 3830-95.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDO ALOISIO JUNGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante o que informado acima, bem como considerando o 

atestado médico apresentado pelo reclamante, REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 01 de agosto de 2018, às 14h:45min, saindo os 

presentes intimados”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22759 Nr: 2989-37.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48325 Nr: 5277-16.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o(a) requerido(a) proceder o 
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cumprimento da obrigação constante na inicial, desta forma, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerente para se manifestar nos autos.

Sorriso - MT, 6 de junho de 2018.

Escrivã(o)/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 62045 Nr: 5337-18.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DALBEN, NELSON DALBEN, CARLOS 

ALBERTO SAENGER DE OLIVEIRA, SUZANA LUCIA FRANZOI DE 

OLIVEIRA, ELIO DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos, e etc.

Considerando que o patrono que subscreveu a petição de fl. 64 não tem 

instrumento de procuração nos autos com poderes para representar a 

parte exequente, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a 

petição de fl. 64, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o 

pagamento integral do débito, com a consequente extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002625-91.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: VANDERLEI VIEIRA GARCIA EXECUTADO: PAULO EDUARDO 

VEDANA DUTRA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por Vanderlei Vieira Garcia (id nº 13376053) contra a decisão sob id nº 

13244105. Aduz que na sentença proferida, houve erro material ao 

mencionar código de processo diverso daquele requerido para a 

efetivação da penhora nos rostos dos autos. Breve é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes embargos devem ser acolhidos. 

Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Com efeito, a decisão 

embargada incorreu em erro material, vez que o pleito da penhora no rosto 

dos autos se referia ao processo nº 1000878-72.2018.8.11.0040 em 

tramite na 3ª Vara Cível desta Comarca, tanto é que tal processo é 

devidamente citado na fundamentação da decisão, entretanto na parte 

dispositiva em que determina a penhora por equivoco foi incluído numero 

diverso (código nº 18693) Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para suprir o erro material contido na decisão constante 

sob id nº 13244105, alterando o dispositivo da sentença que passa a ter a 

seguinte redação: “EXPEÇA-SE mandado de penhora no rosto dos autos 

da Ação de Indenização, a qual tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca, 

sob nº 1000878-72.2018.8.11.0040, em quantia suficiente para a 

satisfação do débito exequendo. Cumprido, INTIME-SE a parte Executada, 

na pessoa do advogado, nos termos do artigo 841, § 1º, do CPC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” Às providências.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002835-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUVIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES GUERRA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002835-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LOUVIR VALDAMERI REQUERIDO: SEMENTES GUERRA 

LTDA. VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais 

e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE o requerido, nos termos do 

artigo 382, §§1º e 3º do CPC, para eventual requerimento de produção de 

prova neste mesmo procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Destaco que, havendo caráter contencioso, necessária se faz 

a citação do interessado, na forma prevista no artigo 382, §1º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005889-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSOM GOFFI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que se manifeste 

acerca da petição de id. 13474342, no prazo de 05 dias. SORRISO, 6 de 

junho de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003188-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMARY ADRIANE GUIMARAES ALESSI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003188-22.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALTAMIR ALESSI Parte 

Ré: REQUERIDO: EGMARY ADRIANE GUIMARAES ALESSI VISTOS. 

INTIMEM-SE as partes e o Parquet para apresentação de quesitos. Após, 

OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde para que agende pericia 

médica com o (a) interditando (a), a ser realizada com médico neurologista 

na rede municipal de saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 

apresentar laudo completo e circunstanciado da situação físico-psiquica 

da parte interditanda, o qual, desde já, estabeleço como QUESITOS do 

Juízo: 1) A interditanda possui alguma enfermidade ou deficiência mental 

que o impede de ter o necessário discernimento para a prática dos atos da 
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vida civil? Em caso positivo, qual? 2) A interditanda mesmo por causa 

transitória, é incapaz de exprimir a sua vontade? 3) A interditanda é ébrio 

habitual, viciado em tóxicos e/ou portador de deficiência mental, que lhe 

acarreta redução do discernimento? 4) A interditanda pode ser 

considerada absolutamente incapaz para praticar os atos da vida civil? 

Por quê? 5) A interditanda pode ser considerada relativamente incapaz 

para prática dos atos da vida civil? Quais os limites da incapacidade 

relativa? Por quê? 6) A eventual incapacidade da interditanda tem caráter 

permanente ou transitório? 7) Outras considerações que o Sr. Perito 

entender relevantes. ENCAMINHEM-SE ao perito os quesitos apresentados 

pela parte autora, pela requerida e pelo Parquet, além dos quesitos deste 

Juízo e de cópias da inicial. INTIME-SE a parte autora para, quando da 

realização da pericia médica, deverá estar munida de todos os exames e 

laudos médicos que atestem a patologia alegada, a fim de subsidiar a 

pericia médica a ser realizada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006533-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE ARIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006533-59.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: GILIANE ARIM DE CARVALHO, REGINALDO CESAR DE 

SOUZA VISTOS. 1.) DEFIRO o petitório de Id 13307980 para alteração da 

conta bancária para a modalidade CONTA-SALÁRIO, conforme exigência 

do Banco Central do Brasil, mantendo, se possível, os mesmos 

dados/numeração da conta anteriormente aberta. Expeça-se o 

necessário, oficiando o Banco do Brasil S/A, com urgência. 2.) No mais, 

cumpram-se integralmente as decisões anteriores. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137356 Nr: 9297-06.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROBERTO BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIELSON SANTOS MACEDO, VANUZIA 

MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 27 de JULHO de 2018, às 09:00 horas, para realização da 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 461 Nr: 935-45.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MARCO PAN LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIMIRO VIANA - ME, JOSÉ 

CASSIMIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B, 

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 9296-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA CARVALHO GREGORY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SOKOLOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, ISMAEL GREGORY - OAB:46.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas de endereços efetuadas, bem 

como para que requeira o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89248 Nr: 832-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA GIUSEPPE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10622 Nr: 2400-84.2000.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIMIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES MARCO PAN LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 5584-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF, FFL, F&CL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

informar as operadoras de cartões de crédito, bem como suas 

respectivas qualificações completas (endereço), para viabilidade da 

expedição/envio dos documentos necessários para comunicação da 

inclusão da restrição deferida à fls. 358 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100963 Nr: 3786-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 161597 Nr: 10058-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA MACHADO, ALDEVINA 

VERÔNICA SEBBEN DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, retro, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94567 Nr: 6318-76.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, diante da petição de fls. 181/182, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da 

res t i t u i ç ã o  d o  p r a z o  e m  r e l a ç ã o  a  i n t i m a ç ã o  d a 

decisão/despacho/sentença/impulsionamento de fls.0177/179, nos termos 

do art. 221 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95532 Nr: 7399-60.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, diante da petição de fls. 288/289, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da 

res t i t u i ç ã o  d o  p r a z o  e m  r e l a ç ã o  a  i n t i m a ç ã o  d a 

decisão/despacho/sentença/impulsionamento de fls.284/286, nos termos 

do art. 221 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 4448-59.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML PANTALEÃO NETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOLTH-INOX ASPERSORES P/IRRIGAÇÃO, 

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A, MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 Intimo a parte REQUERIDA para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125856 Nr: 2925-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PALMITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89047 Nr: 628-66.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.400,00, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.192/193, custas pró rata, sendo que o valor de R$ 

700,00 refere-se as custas e o valor de R$ 700,00 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189369 Nr: 3713-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RUTSATZ E PAGANI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NERI PEREIRA - 

OAB:244484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA A 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos termos do art. 455, caput, 

do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189548 Nr: 3830-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENA FERREGUETE 

MAGALHÃES - OAB:19.874-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA A 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos termos do art. 455, caput, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191030 Nr: 4730-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA A 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos termos do art. 455, caput, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190273 Nr: 4289-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANETE MEDEIROS DE 

MOURA - OAB:12381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA A 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos termos do art. 455, caput, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122182 Nr: 688-34.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que , a pedido verbal, os autos foram desarquivados e 

se encontram nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 9069-36.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO ZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO 

SECCHI, JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, ELIANE RITA POTRICH - OAB:7777/MS, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o exequente ARLEY 

GOMES GONÇALVES para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da 

exceção de pré-executividade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 12584 Nr: 1745-78.2001.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR BAGATINI POLETO, SILVIA JULIANI POLETO 

BARP, CARLINHO ANTÔNIO BARP, NEUDI ANTÔNIO BERGAMINI, JULIAN 

VALÉRIO POLETO MENOR, NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI, 

FERNANDA POLETO CAIXETA, GRACIELE VALÉRIA POLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR LUIZ POLETO - (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, MAURO DA 

SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado das partes, via 

DJE, de que a pedido verbal, os autos foram desarquivados e se 

encontram nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 15 

dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187386 Nr: 2538-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE OLIVEIRA MARQUES BRAGA, FABIANA 

ALINE DE OLIVEIRA MARQUES, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR EDIR SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA BARBOSA BRAGA - 

OAB:14092/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para devolução, vez que cumprida sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169374 Nr: 3010-56.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEIKI ENOKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono a presente deprecata para devolução, vez que cumprida sua 

finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 7259-26.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ CARLOS 

BRANCO - OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:
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1- DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias 

nos termos do art. 313, inciso II do CPC. Decorrido o prazo, intimem-se as 

partes para manifestar em prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2- DEFIRO o pedido de juntada de substalecimento.

3- Às providencias, cumprindo com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169374 Nr: 3010-56.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEIKI ENOKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Ante o cumprimento, devolva-se a missiva com baixas e homenagens 

de estilo.Cumpa, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

3- Às providencias, cumprindo com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA 

DEVOLVIDA (FLS. 166/177) SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SOB AS PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186881 Nr: 2242-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG TRADING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉTODO ARMAZÈNS GERAIS LTDA " 

MÉTODO")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY CHRISTIANE B. 

DAL'MASO - OAB:13.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe aos advogados das partes 

providenciar o comparecimento de suas testemunhas independentemente 

de mandado judicial, exceto nas hipóteses do §4º do mesmo dispositivo, 

as quais não restaram comprovadas nesta missiva. Ademais, por cautela 

ainda houve expedição de mandado de intimação à testemunha, no 

entanto a parte interessada não efetuou o recolhimento da diligencia, 

mesmo intimada para tanto (fls. 87/90).

 2- Por esta razão devolva-se a missiva registrando-se as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187386 Nr: 2538-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE OLIVEIRA MARQUES BRAGA, FABIANA 

ALINE DE OLIVEIRA MARQUES, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR EDIR SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA BARBOSA BRAGA - 

OAB:14092/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Ante o cumprimento, devolva-se a missiva com baixas e homenagens 

de estilo.Cumpa, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

3- Às providencias, cumprindo com celeridade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA GONCALVES (RÉU)

GONCALVES E PERON LTDA - ME (RÉU)

EDINA LILLIAN PERON (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001351-58.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 RÉU: GONCALVES E 

PERON LTDA - ME, EDINA LILLIAN PERON, RODRIGO DA SILVA 

GONCALVES VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Os 

documentos apresentados pelo autor (Id 13193844 e seguintes) não são 

suficientes para comprovar a hipossuficiência financeiro-econômica 

alegada, o que impossibilita o deferimento da AJG. Por outro lado, nos 

termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, 

DEFIRO pedido subsidiário de recolhimento das custas judiciais, em 06 

(seis) parcelas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos 

autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá, em tese, importar no indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da 

presente decisão por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

no endereço dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento, conforme Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux. Posto isto, passo à análise do pedido liminar. 

Pretende o autor a concessão de tutela de urgência para a revisão do 

contrato firmado entre as partes, para parcela mensal total de R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), valor este que entende como sendo o 

correto. No entanto, em análise de cognição sumária, verifico que não 

restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora no que 

tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo certo que as 

irregularidades contratuais apontadas dependem, para sua apuração e 

comprovação, de ampla dilação probatória. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 
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com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 

do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005730-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA CRUZ PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005730-76.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLODOALDO DA CRUZ PIMENTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de realização de perícia, 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto 

Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, 

Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006649-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ISMAEL CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006649-65.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ADEMIR ISMAEL CAVALHEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 17/01/17 (Num. 12313059), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/12/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006008-77.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLAUCIR GREGOL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 
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deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 04/06/17 (Num. 10856540) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 27/11/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

08h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004929-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004929-63.2017.8.11.0040. AUTOR: 

RODRIGO NEVES DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/08/17 (Num. 10823358) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/09/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

08h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003509-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003509-57.2016.8.11.0040. AUTOR: 

IOLANDA GOMES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da informação constante 

nos autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002729-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR DE LIMA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002729-83.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLODOMIR DE LIMA CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 08/08/16 (Num. 11864347), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/06/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005500-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005500-34.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSIANE DAMARAT SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 28/03/17 (Num. 10441404), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 25/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006115-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NORBERTO KREBS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006115-24.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELTON NORBERTO KREBS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
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prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 03/10/17 (Num. 10908093) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004318-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. B. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

LUCIELE LISBOA BATISTA OAB - 044.319.321-51 (REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004318-13.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDUARDO BENJAMIM BATISTA DE LUCENA REPRESENTANTE: LUCIELE 

LISBOA BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 10/07/17 (Num. 10393188) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/08/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

09h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, bem como o MPE, no 

prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora intimada tão somente via 

DJE, devendo o procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, 

bem como comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato 

acima independentemente de intimação. No mais, intime-se a parte autora 

para que junte aos autos a cópia da carteira de trabalho da genitora do 

infante, nos termos requeridos no Num. 12107435, pela parte requerida. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006087-56.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 
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parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/10/17 (Num. 10889723), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000819-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUZINETE PEDRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial 

de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 25/01/16 (Num. 12860750) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

09h40min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SATO IKUHARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001402-69.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VANIA SATO IKUHARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000891-71.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANILDO VIDAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial 

de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 
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vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 09/12/16 (Num. 13002302), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/02/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005763-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GIEGA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005763-66.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ROSANA GIEGA VICENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ROSANA GIECA VICENTE contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença em seu favor. Para tanto 

sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, o mesmo não 

consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido indeferido o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando 

que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício 

requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. 

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e determinada a 

citação do requerido (Num. 10759651). O requerido apresentou 

contestação aduzindo a ausência do preenchimento dos requisitos pela 

parte autora (Num. 11636866). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por ROSANA 

GIECA VICENTE contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Compulsando os autos, mormente as 

declarações da autora e os documentos médicos, verifica-se que a 

doença que a mesma é portadora deu início em março/2017 (Nums. 

10653690 e 10653706), tendo o requerimento administrativo sido realizado 

em 30/03/2017 (Num. 11636883). Porém, observa-se pelo CNIS juntado no 

Num. 11636883, que, quando do início da doença, bem como do 

requerimento administrativo, a autora havia perdido a qualidade de 

segurada, eis que sua última contribuição se deu em 01/2015, ou seja, há 

26 meses. Assim a parte requerente não preencheu o previsto no art. 15, 

da Lei n. 8.213/91, in verbis: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração”; Outrossim, segundo o parágrafo único do 

art. 24 da Lei n. 8.213/91, vigente à época, “havendo perda da qualidade 

de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) 

do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência 

definida para o benefício a ser requerido”, o que não foi cumprido pela 

autora, eis que quando do requerimento administrativo, em março de 2017, 

a mesma sequer estava recolhendo contribuições previdenciárias. Feitas 

essas considerações, tenho que a parte autora não possui a qualidade de 

segurada, não tendo preenchido os requisitos I e II. Posto isso, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com resolução de 

mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130895 Nr: 5814-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIANE CRIS BARRETO LOURENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 
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necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC(...).Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133982 Nr: 7426-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARLEY GOMES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.(...).Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 1336-24.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do 

executado, mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago ao 

autor, oficie-se ao EADJ, encaminhando cópia dos cálculos e documentos 

de fls. 234-248, para que informe a este Juízo qual a RMI correta do 

benefício de auxílio-doença concedido ao autor, bem como a sua 

atualização anual, desde 03/2009 até o ano de 2018, mormente pelo fato 

de no MAPS de fl. 245 constar a renda mensal inicial de R$1.216,95 e 

renda mensal reajustada no ano de 2017, no valor de R$2.040,28 e, no 

MAPS de fl. 248 constar a RMI e a renda mensal reajustada, ambas no 

valor de R$1.182,74.

Com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129762 Nr: 5221-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR, IRJ, ARDS, BLH, RMSC-, RMS, EJDS, 

EDDTEVMS, JLGC, JLFC, SDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR, SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR - 

OAB:102.238/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, SAULO RONDON 

GAHYVA - OAB:13216, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 (...)Exala daí, portanto, que a análise da prescrição, com relação ao réu 

Irineu Roveda, deve seguir a mesma sorte do corréu, questão que está 

pendente de análise de recurso manejado pelo MPE, nos autos do Recurso 

Especial derivado do Agravo de Instrumento manejado, em face da 

decisão que reconheceu a prescrição, com relação ao réu Dilceu, sendo 

necessário aguardar a preclusão das vias recursais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 3994-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - OAB:14601-A, 

FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que já houve decisão proferida nos autos, à fl. 199, que 

homologou os valores apresentados à fl. 176, expeça-se RPV, nos termos 

determinados na parte final da referida decisão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42830 Nr: 5571-05.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOÁ TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Diante da informação do Juízo deprecado à fl. 148, expeça-se nova carta 

precatória com a finalidade de ser procedida a perícia judicial na parte 

autora, assinalando o prazo de 30 dias para cumprimento, haja vista 

tratar-se de processo inserido na META 02 - CNJ.

Com o retorno da deprecata, intimem-se as partes para manifestação e, 

após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55087 Nr: 4856-89.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZIANE BASTOS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Diante da certidão de fl. 86, proceda-se com a transferência do valor 

penhorado à conta bancária do exequente, indicada à fl. 88.

Após, renove-se vista dos autos à Fazenda Pública para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85580 Nr: 4933-30.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JOSÉ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Compulsando os autos, mormente o recibo de protocolo de ordens 

judiciais de fl. 32, verifica-se que houve o desbloqueio parcial do valor 

penhorado junto ao banco Fibra, razão pela qual, passo a realizar o 

desbloqueio do valor remanescente (R$2.020,00), conforme espelho que 

segue anexo, nos termos requeridos à fl. 83.

No mais, proceda-se com a transferência do valor referente aos 

honorários advocatícios de fl. 82, à conta bancária indicada pelo 

exequente à fl. 87.

Após, com a elaboração do cálculo das custas judiciais e o pagamento 

pelo executado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 1824-47.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL LEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à execução em que o INSS alega excesso de 

execução, aduzindo ser devida a quantia de R$264.471,16. Sustenta que 

a DIB a ser considerada é a data do último requerimento administrativo que 

se deu em 08/03/2007.

A parte exequente manifestou-se às fls. 346-346, pugnando pela rejeição 

da impugnação, aduzindo que deve ser mantida a DIB como sendo a do 

primeiro requerimento administrativo que se deu em 03/12/2004.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de 

R$264.471,16, utilizando-se como DIB a data do último requerimento 

administrativo.

 Pois bem. Compulsando o Acórdão de fl. 254, verifica-se que foram 

acolhidos os embargos de declaração opostos pelo requerente, na qual 

pleiteava que a DIB fosse fixada a partir do requerimento administrativo em 

08/03/2007 (fl. 247).

Assim, considerando que os cálculos da exequente foram realizados em 

dissonância com o Acórdão de fl. 254 e os próprios embargos de 

declaração opostos pelo exequente às fls. 247, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, a fim de homologar 

os cálculos de fls. 336-340, apresentado pelo executado.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência 

ao procurador da parte executada, os quais fixo em R$2.500,00, nos 

termos do art. 85, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 189475 Nr: 3786-22.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIANE BASTOS MEDEIROS BURTTET, CARLOS 

ALBERTO BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do mesmo modo, referida decisão também não foi objeto de recurso pela 

parte executada, tendo ocorrido a coisa julgada, sendo que agora, em 

sede de ação declaratória, pretende a parte novamente discutir matéria já 

analisada, sustentando que o crédito tributário se constituiu em 

31/07/2007. O STJ já pacificou o entendimento de que “as questões 

decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a 

interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser 

posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, 

pois a preclusão consumativa" (2ª T. AgInt no REsp 1582459/RS, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, J. 16/06/2016, DJe 23/06/2016; 2ª T. AgRg 

no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 

20/11/2014, DJe 26/11/2014.). Posto isso, nos termos dos artigos 337, §4º 

e 485, V, ambos do NCPC, RECONHEÇO A COISA JULGADA nesta ação 

em relação ao processo Código Apolo n° 55087, JULGANDO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Sem honorários, eis que não houve 

contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 163095 Nr: 11035-92.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALVES VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH, ONKOS - SERVIÇOS DE CIRURGIA E 

ONCOLOGIA LTDA, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, JOSENIR TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 125.253, TALITHA 

LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 (...) Portanto, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014) (....) Posto 

isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 162808 Nr: 10816-79.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH, ONKOS - SERVIÇOS DE CIRURGIA E 

ONCOLOGIA LTDA, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, JOSENIR TEIXEIRA - OAB:125253
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 (...) Portanto, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014).(...) Posto 

isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, 

apenas para retificar o período das informações a serem prestadas, qual 

seja: janeiro de 2015 à outubro de 2015, mantendo a decisão invectivada, 

no mais, em sua integralidade. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84117 Nr: 3291-22.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 

PAULO AIRTON BORTOLO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO, JILMAR 

SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - OAB:13161, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, NEWTON ACUNHA ROCHA 

- OAB:5489-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PARCIAL 

PROVIMENTO, para acrescer ao comando judicial invectivado os 

esclarecimentos acima, bem como alterar o último parágrafo do relatório da 

sentença (fls. 567), para constar a seguinte redação: “Memoriais finais às 

fls. 520-523, 525, 526-530, 531-535 e 566, reiterando as teses já 

apresentadas, exceto com relação ao réu Paulo, o qual alterou a tese 

inicialmente defendida, apresentando, ainda, extemporaneamente, os 

documentos de fls. 536-562”, mantendo, no mais, a sentença tal como 

lançada.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 4467-70.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DAVID CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NOVA OLIMPIA - COOTRANOVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO)

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES DE NOVA OLIMPIA - COOTRANOVA REQUERIDO: 

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI Em que pese o constante no termo de 

audiência do Id. 13359676, verifica-se no Id. 12392289, que o “AR”, 

retornou como “mudou-se”, sendo negativa a tentativa de 

citação/intimação da parte reclamada. Deste modo, intime-se a parte 

reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção. Em caso de inércia, 

certifique-se e retornem os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ELOISA DE ABREU MARCHIORO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA NORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: CRISTIANE 

ELOISA DE ABREU MARCHIORO - ME REQUERIDO: SUZANA NORA 

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

proposta de acordo constante no Id. 13303853.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001721-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TANIA MARCIA DAMBROSIO (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO BOURSCHEID (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Intimação da(s) parte(s) (reclamante e reclamada), para comparecer(em)à 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 12 de JUNHO de 

2018, às 16:30 HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o não 

comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000917-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA DAMIAN (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000918-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDACIO PINHEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000919-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MARTIM SCHALCO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000922-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA POLIANA DE ARAUJO ROCHA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CAROLINA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DE MELLO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005396-42.2017.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por TAIS DE MELLO FERNANDES em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 
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assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005422-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIO AURELIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005422-40.2017.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por CLEITON DE PAULA DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO 

S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto a preliminar, 

entendo que não merece prosperar, pois para o início de contagem de 

prazo dar-se-á do conhecimento da negativação, e não da data da 

inclusão nos registros. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 
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medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 46528 Nr: 3443-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ASSIS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, Leidiane Costa da Silva - OAB:9250/MT

 Impulsiono estes autos a fim de Intimar o Advogado Exequente do r. 

despacho a seguir transcrito: Com fundamento no art. 336, §4º, da CNGC, 

defiro o desentranhamento postulado na fl. 448. (no prazo de 05 

dias.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 138401 Nr: 9832-32.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 A denúncia aportada nas fls. 40/41 imputa ao acusado a prática do delito 

de desobediência, tipificada no art. 330 do CP. Em síntese, o acusado teria 

deixado de atender intimação para prestar depoimento em processo 

administrativo disciplinar que tramitava no CRS. Os fatos estão 

consignados nas atas das fls. 09/10. Conquanto não exista dúvida a 

respeito da obrigação de atendimento do acusado ao chamado 

administrativo, verifica-se no caso em análise que justificou a 

impossibilidade de comparecimento no momento da audiência, conforme 

documento da fl.11 e teor da ata da fl.10. Verifica-se que o acusado, 

investigador de polícia e apresentador de programa televisivo, alegou que 

havia risco ao seu patrimônio caso deixasse seu veiculo em frente ao 

CRS, pois poderia sofrer retaliações de parentes de presos. Essa 

circunstancia revela que o acusado efetivamente compareceu ao local, 

pois o termo da fl. 10 não menciona qualquer inverdade na justificativa 

apresentada. Por outro lado, textualmente o acusado se colocou à 

disposição para inquirição em outra oportunidade. Não há assim o dolo de 

desobedecer à determinação legal em sua conduta. Nesse contexto estou 

em acolher a tese defensiva pela inexistência de conduta típica. Em 

decorrência, REJEITO A DENÚNCIA oferecida em face de LUCIANO 

TESTA. Proceda-se as comunicações de praxe, saindo os presentes 

intimados. Com o cumprimento, arquive-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 3057-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO CONTE ZUANAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068 B, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 PROCESSO Nº 3057-11.2009.811.0040 – CÓDIGO Nº 52746

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do NCPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte interessada via 

DJE, do desarquivamento dos autos, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05(cinco) dias. Caso não haja manifestação os 

mesmos serão novamente arquivados.

Sorriso, 06 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DA PENHA PAIVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001899-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIETE DA PENHA PAIVA 

SOUSA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 30 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, 

quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará 

o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 30 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, 

quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará 

o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 30 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, 

quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará 

o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 30 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000320-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CLAUDIA MIGUEL 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. I - Em que pese a argumentação da 

parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 
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prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 30 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020024-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020024-82.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: NELSON DOMINGO KOWALSKI 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de execução 

de título executivo judicial, com obrigação da executada em expedir boleto 

bancário correspondente à 21ª parcela do contrato de financiamento n. 

20021112889, cujo vencimento ocorreu no mês de setembro/2015, 

fazendo constar o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, além do 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais. Intimada para cumprimento da sentença, a executada 

efetuou o pagamento da condenação por danos morais (Id. 7239506), o 

que motivou a exequente peticionar requerendo o cumprimento da 

obrigação consistente na expedição do boleto para pagamento da parcela 

do contrato de financiamento (Id. 8092750). Novamente intimada a 

executada para cumprimento da obrigação (Id. 10161899), a exequente 

noticiou no Id. 10987178, que não houve o cumprimento e que a 

impossibilidade de pagamento da parcela está impedindo a baixa de 

alienação constante no certificado de registro do veículo, 

consequentemente obstando a venda. Ainda na oportunidade, a 

exequente postulou autorização para depósito em Juízo do valor da 

parcela e expedição de ofício ao DETRAN/MT para baixa da alienação. 

Indeferida a consignação do pagamento em Juízo, fora a executada 

intimada para manifestação (Id. 12276412). É a síntese do necessário. 

Decido. Em que pese a recalcitrância da executada em não cumprir 

integralmente a sentença, atento aos princípios norteadores do NCPC, aos 

arts. 536 e 773 do mesmo diploma, por derradeira vez, determino a 

intimação da executada para cumprimento integral da obrigação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de se considerar quitada a 21ª parcela do 

contrato de financiamento n. 20021112889. Demais disso, deverá a 

executada, no mesmo prazo, esclarecer se a baixa do gravame da 

alienação fiduciária depende somente da quitação 21ª parcela. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 04 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002560-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEJAIR RODRIGUES RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS 

ARNALDO ESTEVAO LTDA., UNIC SORRISO LTDA I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 30 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000325-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 30 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS MOREIRA TRENTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002583-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELVIS MOREIRA TRENTINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 
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reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

estando consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do 

serviço tal como o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

até final julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de junho de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADY RIANNE BURTON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002610-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JADY RIANNE BURTON 

PEREIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA CAVALHERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001919-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CARLA CAVALHERO 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação contratual, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Entretanto, acerca da regularização de 

matrículas, acesso às atividades interativas, frequência às aulas 

presenciais e lançamentos de notas, em que pese a argumentação da 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida, vez que os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado. Registro que a reclamante tinha total 

condições de calçar a verossimilhança, afinal sustenta que frequentou 

aulas o semestre todo, realizou provas e trabalhos, estes, inclusive, 

possivelmente em grupo. Não acompanha a inicial, todavia, qualquer indício 

indicativo da frequência alegada, valendo o registro de que a narrativa 

contraria a lógica da vida, pois deve se presumir a formalidade da 

frequência em estabelecimentos de ensino. Demais disso, a reclamante 

sequer indica nos pedidos da inicial em qual semestre pretende a 

rematrícula. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

é o caso de indeferimento da medida pretendida acerca da regularização 

dos semestres. II – Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a 

parte reclamada proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

parte reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em razão do débito 

impugnado nestes autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha 

de efetuar novos registros nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 4 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002750-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRMAOS ZUFFO LTDA - ME 

REQUERIDO: CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E 

SOFTWARE S/A Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos a certidão dos respectivos 

protestos, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

imediatamente conclusos. SORRISO, 30 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002788-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALFREDO MANOEL PENA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Todavia, este magistrado não vislumbra que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. II - Com tais ponderações, e atento 

ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 30 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002792-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIELE ALBUQUERQUE DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a reclamante 

possui financiamento estudantil e bolsa ao custeio de 100% dos encargos 

educacionais, de sorte que, em primeira análise, evidenciada a 

probabilidade do direito. Demais disso, já pacificada a proibição de 

aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno de instituição de ensino 

superior por eventual inadimplência, em razão de expressa vedação legal 

do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento da liberação do portal acadêmico à 

reclamante, mormente no período de avaliação. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II – Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar à parte reclamada a imediata suspensão da 

cobrança impugnada, estando consequentemente vedada a prática de 

qualquer ato em decorrência do não-pagamento, tal como o registro do 

débito em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297); 

b) determinar que a reclamada providencie/regularize a rematrícula da 

reclamante no 3º (terceiro) semestre do curso de Ciências Contábeis e 

frequência às aulas, bem como proceda o desbloqueio de acesso à 

reclamante ao portal acadêmico destinado às atividades/avaliações 

virtuais e estenda o prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, 

no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do 

prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento final da ação, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos 

fatos tratados neste feito. III – Tendo em vista a verossimilhança acima 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como 

a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 4 de junho de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002873-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JENIFER PAOLA KATH 

REQUERIDO: TERCILIO PAGNONCELLI Trata-se de ação para entrega de 

coisa certa c/c indenização por danos materiais e morais proposta por 

JENIFER PAOLA KATH em face de TERCÍLIO PAGNONCELLI. Conforme 

Sílvio de Salvo Venosa (Direito civil: teoria geral das obrigações dos 

contratos, 10ª ed. – São Paulo: Atlas, 2010, Coleção direito civil; v. 2, p. 

62): “O verbo dar deve ser compreendido mais amplamente como ato de 

entregar. Certa será a coisa determinada, perfeitamente caracterizada e 

individualizada, diferente de todas as demais da mesma espécie”. 

Grifou-se. Nessa toada, intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de determinar e especificar o 

gado a ser entregue, com indicação do registro da marcação (símbolo) 

dos animais junto ao INDEA/MT, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. SORRISO, 6 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: JESSICA 

SANTOS BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Remeta-se o feito ao Contador 

Judicial para atualização do débito objeto da execução, computando-se 

eventual saldo devedor. Em seguida, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001567-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO BOTTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA AUTOR: JOAO ALBERTO 

BOTTEGA RÉU: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA I – Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id. 12632525), NÃO 

RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 

55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE LAURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: LEIDE LAURA DOS SANTOS I – Atento 

à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, em virtude da quitação do 

débito reclamado (Id 12781861), assim, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO. II 

– Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: GILSON 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, (Id. 13329270), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-52.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPHER RICCIELLE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: PEDRO 

MANOEL DA SILVA REQUERIDO: JOSEPHER RICCIELLE SOUZA COSTA I – 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id. 9714208), 

NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010467-71.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ADELAR DALLA LONGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCI DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: CLOVIS ADELAR 

DALLA LONGA EXECUTADO: DERCI DA ROSA I – Intimada a parte 

reclamante para promover andamento processual (Id. 9567991), 

manteve-se inerte, de modo que caracterizado o abandono da causa. Não 

há necessidade de prévia anuência da parte reclamada para fins de 

extinção (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º) II – Deixo de julgar o mérito (NCPC, 

art. 485, III). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011283-29.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ADELAR DALLA LONGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FILIPE LOPES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: CLOVIS ADELAR 

DALLA LONGA EXECUTADO: CARLOS FILIPE LOPES FERNANDES I – 

Intimada a parte exequente para promover andamento processual (Id. 

9073714), manteve-se inerte, de modo que caracterizado o abandono da 

causa. Não há necessidade de prévia anuência da parte reclamada para 

fins de extinção (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º) II – Deixo de julgar o mérito 

(NCPC, art. 485, III). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010911-41.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR BUSNELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: ADENIR 

BUSNELLO EXECUTADO: ANTONIO DA SILVA FILHO I – A intimação à 

parte reclamante para impulsionar o feito deve ser tida por eficaz, já que 

alterou seu endereço sem comunicar ao juízo (Id. 8027284), restando 

assim caracterizado o abandono da causa. Não há necessidade de prévia 

intimação da parte reclamada para fins de extinção (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º). II – Deixo de julgar o mérito (NCPC, art. 485, III). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-20.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA VOLKWEIS CANIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARIA 

MADALENA VOLKWEIS CANIEL REQUERIDO: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA I – A intimação à parte reclamante para impulsionar o feito deve 

ser tida por eficaz, já que alterou seu endereço sem comunicar ao juízo 

(Id. 9495353), restando assim caracterizado o abandono da causa. Não 

há necessidade de prévia intimação da parte reclamada para fins de 

extinção (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º). II – Deixo de julgar o mérito (NCPC, 

art. 485, III). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006388-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY APARECIDA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006388-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSILEY APARECIDA ELIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. ROSILEY APARECIDA 

ELIAS ajuizou ação indenizatória em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida inseriu indevidamente seu 

nome em cadastro de restrição ao crédito, mesmo não possuindo qualquer 

débito com a reclamada. Ao final, postulou a declaração de inexistência da 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Inexitosa 

conciliação (id. 12905938). Em contestação o reclamado alegou em 

resumo, a existência de contrato entre as partes, notória prestação de 

serviços, aceitação das telas como meio de prova e inexistência de dano 

moral com aplicação da Súmula n.º 385-STJ. Impugnada a contestação (Id. 

12975080). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. A questão central reside ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. Nessa toada, tenho 

que a reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

limitando-se a anexar em sua contestação imagens de seu sistema. Não 

fora apresentada prova da contratação, de forma a infirmar a alegação da 

parte reclamante, no sentido de que fora vítima de uma fraude. Mesmo que 

se admita a prática de ilicitude por terceiro estranho à reclamada, está-se 

diante da álea de risco da atividade por ela desenvolvida, autorizando-se 

sua responsabilização objetiva, conforme precedente: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição 

no nome do consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo 

de prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo 

grafoscópico elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de 

assinatura aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel 

junto à empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, 

registrava em seu desfavor inscrição negativa anterior, consoante 

documentação que acompanha a inicial (id. 11089346). A ocorrência 

impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

negócio jurídico alegado, bem como do débito impugnado, devendo a parte 

reclamada cancelar o registro junto aos cadastros de proteção ao crédito. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006387-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OSMARINA SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. OSMARINA SOUZA LIMA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

síntese, alegou que a parte promovida inseriu indevidamente seu nome em 

cadastro de restrição ao crédito, mesmo não possuindo qualquer débito 

com a reclamada. Ao final, postulou a declaração de inexistência da 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Inexitosa 

conciliação (id. 12905839). Em contestação o reclamado alegou em 

resumo, a existência de contrato entre as partes, notória prestação de 

serviços, aceitação das telas como meio de prova e inexistência de dano 

moral com aplicação da Súmula n.º 385-STJ. Impugnada a contestação (Id. 

12975037). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. A questão central reside ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu 

turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito 

junto aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de 

pagamento pelos serviços prestados, juntou apenas relatório de serviços 

em linha telefônica supostamente pertencente à parte reclamante (id. 

12974582-Pág.1-23) e imagens da tela de seu sistema no decorrer da 

peça contestatória (id. 12974583), deixando, todavia, de juntar a 

documentação comprobatória da contratação. Na condição de grande 

empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11089017), porquanto levou 

o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da parte reclamante, 

sem que esta tenha firmado qualquer contratação a justificar o débito. O 

dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Impõe ainda consignar que, 

embora a reclamada sustente a existência de outro restritivo posterior (id. 

12974583-Pág.32), aquele pertence a terceiro estranho à lide, não 

surtindo qualquer efeito em relação a presente demanda. Nesses termos, 

tenho por caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) 

declarar a inexistência do negócio jurídico alegado, bem como do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto aos 

cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte reclamada ao 

pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte 

reclamante, a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

considerando-se como tal a data do registro indevido. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006357-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE COSTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SÍNTESE DA 

DEMANDA. ANA ALICE COSTA DA CONCEIÇÃO ajuizou ação indenizatória 

em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO. Em 

síntese, alegou que a parte promovida inseriu indevidamente seu nome em 

cadastro de restrição ao crédito, mesmo não possuindo qualquer vínculo 

comercial com a reclamada. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Em audiência de conciliação realizada no id. 12901909 

constatou-se a ausência da parte reclamada, devidamente citada (id. 

12635050). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. Embora citada (id. 12635050), a 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id. 12901909), 

razão pela qual a declaro revel, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, salvo se o 

contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). Os fatos alegados 

na inicial devem ser tidos por verdadeiros, em face da revelia, bem como 

em razão da condição hipossuficiente da parte reclamante, uma vez que 

se está diante de relação de consumo. Ademais, a pretensão da parte 

reclamante se fundamenta, essencialmente, em alegação de apontamento 

negativo em órgãos de restrição ao crédito sem amparo em qualquer 

dívida ou mesmo relação contratual, diante do que não há como se impor a 

produção de prova negativa, pois somente a participação da reclamada, 

com a demonstração da licitude do registro impugnado ou o 

reconhecimento de eventual equívoco, poderia esclarecer a contento os 

fatos. A sua inércia, porém, impõe a resolução da lide a partir do 

reconhecimento dos feitos da revelia. Nessa toada, não há dúvida a 

respeito da ocorrência dos danos morais, decorrentes do próprio fato do 

registro indevido, o qual sempre impõe ao cidadão constrangimentos, 

restrições e abalos psíquicos, situações a reclamar a devida reparação. 

Trata-se, com efeito, do denominado dano “in re ipsa”, ou decorrente do 

fato em si, dispensando-se prova específica, consoante precedente do E. 

Tribunal de Justiça do Estado deste Estado: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto 

que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, 

especialmente quando não comprovada a contratação. Havendo alegação 

de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa 

fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem 

os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa. 

Manutenção da sentença. (RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1011/2013 

CLASSE II - 1 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

SORRISO. TURMA RECURSAL ÚNICA. Rel. Sebastião de Moraes Filho. j. 

11.03.2014, unânime, DJe 28.03.2014). Destarte, considerando as 

circunstâncias do fato, a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$6.000,00 (seis mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante, a título de danos 

morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC 

a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006694-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINELZA SOUSA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. 

FRANCINELZA SOUSA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida 

inseriu indevidamente seu nome em cadastro de restrição ao crédito, 

mesmo não possuindo qualquer débito com a reclamada. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência da dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Inexitosa conciliação (id. 13112863). Em 

contestação o reclamado alegou: a) preliminar de ausência de 

comprovante de endereço da reclamante; b) existência de contrato entre 

as partes, notória prestação de serviços, aceitação das telas como meio 

de prova e inexistência de dano moral. Impugnação à contestação (id. 

13310699). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. Merece ser rejeitada. Isso porque, a 

ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome 

próprio, não implica no indeferimento da inicial, não competindo a este 

juízo, em contrariedade ao Código de Processo Civil e ao princípio da 

boa-fé, exigir tal documento não elencado como essencial à propositura 

da ação. DO MÉRITO. A questão central reside ocorrência ou não de falha 

na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 
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inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu 

turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito 

junto aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de 

pagamento pelos serviços prestados, juntou apenas imagens da tela de 

seu sistema no decorrer da peça contestatória, deixando, todavia, de 

juntar a documentação comprobatória da contratação. Na condição de 

grande empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11226323), porquanto levou 

o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da parte reclamante, 

sem que esta tenha firmado qualquer contratação a justificar o débito. O 

dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) 

declarar a inexistência do negócio jurídico alegado, bem como do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto aos 

cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte reclamada ao 

pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte 

reclamante, a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

considerando-se como tal a data do registro indevido. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006637-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELENICE DA SILVA BATISTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. ELENICE 

DA SILVA BATISTA ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida 

inseriu indevidamente seu nome em cadastro de restrição ao crédito, 

mesmo não possuindo qualquer débito com a reclamada. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência da dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Inexitosa conciliação (id. 13116060). Em 

contestação o reclamado alegou em resumo, a existência de contrato 

entre as partes, notória prestação de serviços, aceitação das telas como 

meio de prova e inexistência de dano moral com aplicação da Súmula n.º 

385-STJ. Impugnada a contestação (Id. 13198799). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DO 

MÉRITO. A questão central reside ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 
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negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. Nessa toada, tenho 

que a reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

limitando-se a anexar em sua contestação imagens de seu sistema. Não 

fora apresentada prova da contratação, de forma a infirmar a alegação da 

parte reclamante, no sentido de que fora vítima de uma fraude. Mesmo que 

se admita a prática de ilicitude por terceiro estranho à reclamada, está-se 

diante da álea de risco da atividade por ela desenvolvida, autorizando-se 

sua responsabilização objetiva, conforme precedente: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição 

no nome do consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo 

de prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo 

grafoscópico elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de 

assinatura aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel 

junto à empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, 

registrava em seu desfavor inscrição negativa anterior, consoante 

documentação que acompanha a inicial (id. 11196997). A ocorrência 

impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

negócio jurídico alegado, bem como do débito impugnado, devendo a parte 

reclamada cancelar o registro junto aos cadastros de proteção ao crédito. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006758-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANE BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. EVANE 

BARBOSA DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida 

inseriu indevidamente seu nome em cadastro de restrição ao crédito, 

mesmo não possuindo qualquer débito com a reclamada. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência da dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Inexitosa conciliação (id. 13123782). Em 

contestação o reclamado alegou: a) preliminar de falsidade de assinatura 

da procuração; b) preliminar de ausência de comprovante de endereço da 

parte reclamante; c) existência de contrato entre as partes, notória 

prestação de serviços, aceitação das telas como meio de prova e 

inexistência de dano moral. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE 

FALSIDADE DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. Em 

análise a procuração e declaração de hipossuficiência assinada pela 

parte reclamante (id. 11250520-Pág.1-2), verifico que a assinatura é 

idêntica àquela constante em seu documento de identificação acostado no 

id. 11250523-Pág.3, razão pela qual, não merece prosperar a preliminar 

arguida. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENDEREÇO. Merece ser rejeitada. Isso porque, a ausência de 

apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica 

no indeferimento da inicial, não competindo a este juízo, em contrariedade 

ao Código de Processo Civil e ao princípio da boa-fé, exigir tal documento 

não elencado como essencial à propositura da ação. DO MÉRITO. A 

questão central reside ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar que reside a 

controvérsia dessa demanda na existência ou não de negócio jurídico 
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entre as partes, consequentemente o débito impugnado e a legalidade da 

inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes. 

Alega a parte reclamante que constatou a existência de registro negativo 

perante sistema de restrição ao crédito, advindo de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não realizou a 

contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, 

limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito junto 

aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento 

pelos serviços prestados, juntou apenas imagens da tela de seu sistema 

no decorrer da peça contestatória, deixando, todavia, de juntar a 

documentação comprobatória da contratação. Na condição de grande 

empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11250525-Pág.1), 

porquanto levou o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da 

parte reclamante, sem que esta tenha firmado qualquer contratação a 

justificar o débito. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso 

Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS 

SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado entre as partes, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas 

de sistemas de informática são insuficientes para comprovar a existência 

da relação jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação 

técnica. O prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função 

Social do Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam 

prejudicados com os efeitos de suas negociações. Havendo fraude na 

celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O 

fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos 

negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, 

inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A 

falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, 

configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da 

sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso concreto, a 

condenação em indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, 

satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 447.584-7/RJ), 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, Publicado no 

DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, na demonstração de tais 

excludentes. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

o efeito de: a) declarar a inexistência do negócio jurídico alegado, bem 

como do débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro 

junto aos cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor 

da parte reclamante, a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006762-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IVA MARA RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. IVA MARA 

RODRIGUES DE SOUSA ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida 

inseriu indevidamente seu nome em cadastro de restrição ao crédito, 

mesmo não possuindo qualquer débito com a reclamada. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência da dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Inexitosa conciliação (id. 13124682). Em 

contestação o reclamado alegou: a) preliminar de ausência de 

comprovante de endereço da reclamante; b) existência de contrato entre 

as partes, notória prestação de serviços, aceitação das telas como meio 

de prova e inexistência de dano moral. Impugnação à contestação (id. 

13226946). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. Merece ser rejeitada. Isso porque, a 

ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome 

próprio, não implica no indeferimento da inicial, não competindo a este 

juízo, em contrariedade ao Código de Processo Civil e ao princípio da 

boa-fé, exigir tal documento não elencado como essencial à propositura 

da ação. DO MÉRITO. A questão central reside ocorrência ou não de falha 

na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 
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as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu 

turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito 

junto aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de 

pagamento pelos serviços prestados, juntou apenas imagens da tela de 

seu sistema no decorrer da peça contestatória, deixando, todavia, de 

juntar a documentação comprobatória da contratação. Na condição de 

grande empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11250701), porquanto levou 

o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da parte reclamante, 

sem que esta tenha firmado qualquer contratação a justificar o débito. O 

dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) 

declarar a inexistência do negócio jurídico alegado, bem como do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto aos 

cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte reclamada ao 

pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte 

reclamante, a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

considerando-se como tal a data do registro indevido. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006763-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONILSON DA CONCEICAO 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. SÍNTESE DA DEMANDA. RONILSON DA 

CONCEIÇÃO ABREU ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a parte promovida 

inseriu indevidamente seu nome em cadastro de restrição ao crédito, 

mesmo não possuindo qualquer débito com a reclamada. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência da dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Inexitosa conciliação (id. 13124865). Em 

contestação o reclamado alegou: a) preliminar de ausência de 

comprovante de endereço da reclamante; b) existência de contrato entre 

as partes, notória prestação de serviços, aceitação das telas como meio 

de prova e inexistência de dano moral. Impugnação à contestação (id. 

13227302). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. Merece ser rejeitada. Isso porque, a 

ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome 

próprio, não implica no indeferimento da inicial, não competindo a este 

juízo, em contrariedade ao Código de Processo Civil e ao princípio da 

boa-fé, exigir tal documento não elencado como essencial à propositura 

da ação. DO MÉRITO. A questão central reside ocorrência ou não de falha 

na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 
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responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia dessa demanda na existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e 

a legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Alega a parte reclamante que constatou a existência de 

registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, advindo de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

realizou a contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu 

turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito 

junto aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de 

pagamento pelos serviços prestados, juntou apenas imagens da tela de 

seu sistema no decorrer da peça contestatória, deixando, todavia, de 

juntar a documentação comprobatória da contratação. Na condição de 

grande empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11251015-1-2), porquanto 

levou o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da parte 

reclamante, sem que esta tenha firmado qualquer contratação a justificar o 

débito. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re 

ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, 

consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

entre as partes, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da 

verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas de sistemas de 

informática são insuficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação técnica. O 

prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O fornecedor ou 

prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 

179.301/SP). 4. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e 

repressor (STF RE 447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). Não obstante a caracterização 

do ato ilícito, verifica-se a existência de outro registro em nome da parte 

reclamante, posterior ao discutido nos autos, o que não afasta a 

condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve refletir no 

“quantum” indenizatório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES - REDUÇÃO DO MONTANTE. A inscrição 

indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa 

que dá ensejo à responsabilização por parte da instituição que promoveu 

a negativação. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser 

desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos 

da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório. V.V.P.: (Des. Antônio 

Bispo) APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES - IRRELEVÂNCIA. Mesmo que o consumidor tenha seu 

nome inscrito por mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a 

comprovação de uma inscrição indevida enseja reparação por danos 

morais.” (TJMG. AC n. 10775120006066001. 15ª Câmara Cível. Relator 

TIAGO PINTO. Julgado em 26-6-2014. Publicado em 07-7-2014). 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ABALO DE CRÉDITO 

CONFIGURADO, SOPESADAS AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR ÀQUELA OBJETO DA 

DEMANDA. DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. Preliminar de coisa 

julgada afastada, porquanto a causa de pedir e o pedido da presente lide 

são diversos da ação anterior. Inscrição do nome da parte autora em 

cadastro restritivo de crédito, em razão de débito outrora desconstituído. 

Em que pesem as alegações da empresa ré, não restou comprovado que 

o autor estava inadimplente, através da juntada das faturas detalhadas 

correspondentes, ônus do qual não se desincumbiu. Juntada de telas 

internas, que não ensejam a certeza necessária quanto à existência de 

pendência. O agir ilícito da ré dá ensejo ao dano moral, in re ipsa, que, por 

presumido, dispensa prova específica. Por outro lado, a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos. Decorrência 

disso, o valor indenizatório vai fixado em R$2.500,00, sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71004140240. Segunda Turma Recursal Cível. 

Relator Dra. FERNANDA CARRAVETTA VILANDE. Julgado em 

12-12-2012). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese, 

conforme acima destacado. Nesses termos, tenho por caracterizado o 

dano moral indenizável, e considerando a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$3.000,00 (três mil 

reais). O decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de 

procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior 

Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o efeito de: a) declarar a inexistência do negócio 
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jurídico alegado, bem como do débito impugnado, devendo a parte 

reclamada cancelar o registro junto aos cadastros de proteção ao crédito; 

b) condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três 

mil reais) em favor da parte reclamante, a título de danos morais, a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a data do 

registro indevido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006775-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006775-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS 

LIMA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SÍNTESE DA 

DEMANDA. FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA COSTA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, 

alegou que a parte promovida inseriu indevidamente seu nome em 

cadastro de restrição ao crédito, mesmo não possuindo qualquer débito 

com a reclamada. Ao final, postulou a declaração de inexistência da 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Inexitosa 

conciliação (id. 13223540). Em contestação o reclamado alegou: a) 

preliminar de falsidade de assinatura da procuração; b) preliminar de 

ausência de comprovante de endereço da parte reclamante; c) existência 

de contrato entre as partes, notória prestação de serviços, aceitação das 

telas como meio de prova e inexistência de dano moral. Impugnada a 

contestação (Id. 13439094). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE 

FALSIDADE DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. Em 

análise a procuração e declaração de hipossuficiência assinada pela 

parte reclamante (id. 11252644-Pág.1-2), verifico que a assinatura é 

idêntica àquela constante em seu documento de identificação acostado no 

id. 11252644-Pág.5, razão pela qual, não merece prosperar a preliminar 

arguida. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENDEREÇO. Merece ser rejeitada. Isso porque, a ausência de 

apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica 

no indeferimento da inicial, não competindo a este juízo, em contrariedade 

ao Código de Processo Civil e ao princípio da boa-fé, exigir tal documento 

não elencado como essencial à propositura da ação. DO MÉRITO. A 

questão central reside ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar que reside a 

controvérsia dessa demanda na existência ou não de negócio jurídico 

entre as partes, consequentemente o débito impugnado e a legalidade da 

inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes. 

Alega a parte reclamante que constatou a existência de registro negativo 

perante sistema de restrição ao crédito, advindo de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não realizou a 

contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, 

limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito inscrito junto 

aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento 

pelos serviços prestados, juntou apenas imagens da tela de seu sistema 

no decorrer da peça contestatória, deixando, todavia, de juntar a 

documentação comprobatória da contratação. Na condição de grande 

empresa prestadora de serviços de telefonia, singela seria tal 

comprovação, bastando apenas que juntasse contrato assinado pela 

parte reclamante ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços. Tem-se, portanto, não comprovada a relação jurídica entre as 

partes, assim como os débitos impugnados, sendo ilegítima a inscrição do 

nome da parte reclamante. Assim, não provada pela reclamada que devida 

à cobrança, reputo indevida àquela e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos moais. Nessa toada, a resolução 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no 

caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova 

de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do 

dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada 

na documentação que acompanha a inicial (id. 11252644-Pág.7), 

porquanto levou o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da 

parte reclamante, sem que esta tenha firmado qualquer contratação a 

justificar o débito. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso 

Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS 

SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado entre as partes, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas 

de sistemas de informática são insuficientes para comprovar a existência 

da relação jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação 

técnica. O prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função 

Social do Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam 

prejudicados com os efeitos de suas negociações. Havendo fraude na 

celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O 

fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos 

negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, 

inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A 

falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, 

configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da 

sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso concreto, a 

condenação em indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, 

satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 447.584-7/RJ), 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 
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Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, Publicado no 

DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, na demonstração de tais 

excludentes. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

o efeito de: a) declarar a inexistência do negócio jurídico alegado, bem 

como do débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro 

junto aos cadastros de proteção ao crédito; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor 

da parte reclamante, a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. SORRISO, 04 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: FABIANO 

JOAQUIM DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – Atento 

à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id. 10936598), NÃO 

RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 

55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: LUCELIA DIAS 

DE ASSUNCAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I – Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, (Id. 10603876), NÃO RESOLVO o mérito. II 

– Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CAMILA 

APARECIDA BORGES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

6739057), injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, 

razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 

51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000242-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

SCATAMBULI I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei 

nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, 

(Id. 9538559), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: INEZ MELO 

PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. I – Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, (Id. 4897563), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JOSEMIRA DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atento à dispensa da anuência 

da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação, (Id. 6662209), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON VIEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JANILSON 

VIEIRA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 4371439), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: FRANCISCA 

DAS CHAGAS DE ALENCAR REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id. 12403403), NÃO 

RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 

55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006428-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CARLOS 

AUGUSTO SANTOS DIAS REQUERIDO: CLARO S/A I – Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id. 13006562), NÃO 

RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 

55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006310-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006310-09.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

CRISTIANE APARECIDA DE JESUS, que possui a linha telefônica (66) 

99671-2559 da operadora requerida, entretanto, início do ano passado 

além de receber a conta da linha que possui, recebeu uma totalmente 

desconhecida do Estado de Minas Gerais. Sem saber do que se tratava, 

jogou fora a fatura. Ao tentar efetuar uma compra no comércio local, foi 

informada que havia uma restrição em seu CPF, por dívida junto com a 

requerida. Diz que a restrição no valor de R$120,89 com relação ao 

contrato 2118475310. Requer: a) a procedência da demanda para que 

seja declarada nula a cobrança perpetrada; b) condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

A requerida diz haver notória prestação de serviço entre as partes. Diz 

que houve migração de linha telefônica. Discorre acerca da aceitação das 

telas sistemáticas como meio de prova, pois em linhas pré-pagas não há 

contrato escrito. Refere que a inscrição é com relação ao contrato 

2118475310 em relação à linha telefônica 33-999189391. Primeiramente, 

não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial 

de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O art. 319 do 

CPC não traz o comprovante de endereço como requisito indispensável 

para o recebimento da petição inicial, sendo suficiente a indicação da 

residência do autor. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 
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sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Como relatado, a inscrição se deu por não pagamento de serviços 

de uma linha telefônica de prefixo 33, o qual a autora nega conhecer, 

dizendo que possui uma linha com a requerida mas de prefixo 66. Não se 

nega a possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma 

deve ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, 

não há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, 

pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. . Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

Energisa Mato Grosso, no valor de R$71,79 em 02/04/2018, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito no 

valor de R$120,89 com relação ao contrato 2118475310, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de 

maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005604-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMERSON MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005604-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JHEMERSON MOTA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, JHEMERSON 

MOTA SILVA, que é estudante regular do curso de Direito na instituição 

requerida, beneficiário de uma bolsa de estudos ofertada no valor de 85%. 

Inicialmente aderiu ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP), ficando 

responsável pelo pagamento de 30% do valor do curso e a instituição 

financeira financiaria 70% para que depois de sua formação acadêmica o 

aluno pagasse. Iniciou o curso em 11/01/2016, entretanto, por ter pedido 

seu emprego, não teve mais condições de arcar com 30% da mensalidade 

do seu PEP, tendo realizado o trancamento em 16/02/2017. Afirma que em 

03/08/2017 a requerida lhe telefonou ofertando uma bolsa de estudos 

onde o mesmo somente pagaria 15% do curso durante os 5 anos da 

faculdade, tendo o autor aceitado a proposta, até porque já estava 

empregado novamente e tinha condições de arcar com o pagamento da 

mensalidade. Afirma que pagou a inscrição e iniciou os estudos no mesmo 
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dia 03/08/2017. Afirma que em setembro de 2017 a requerida trancou o 

acesso do mesmo ao portal acadêmico e não emitiu mais boletos para 

pagamento da mensalidade, excluindo-o das provas e chamadas. Quando 

foi até a instituição verificar o motivo foi informado que havia débitos em 

aberto referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016 e janeiro e 

fevereiro de 2017. Afirma que houve a inscrição do seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. Requer: a) a declaração da inexistência 

do débito; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$18.500,00. Foi indeferida a medida liminar, 

e determinada a inversão do ônus da prova. A requerida afirma que a 

parte autora contratou os serviços fornecidos pela IES no semestre de 

2016/1, cujo valor total correspondia a R$ 9.708,00, que fora parcelado em 

6 mensalidades de R$ 1.618,00. Diz que o alunou assinou o PEP 30, 

parcelando assim 70% da semestralidade do curso para efetuar o 

pagamento após a conclusão do mesmo, ficando responsável pelo 

pagamento de 30% do valor mensalmente, o que corresponde a R$485,40. 

Posteriormente, o aluno aderiu ao PEP40, ficando responsável pelo 

pagamento de R$724,22, que corresponde a 40% do valor da 

mensalidade. Como no dia 16/02/2017 a autora solicitou o trancamento, 

ficou responsável pelo pagamento da mensalidade até o dia do seu 

cancelamento. Diz que ao solicitar o trancamento, os valores do semestre 

cursado automaticamente venceram, vez que o contrato de parcelamento 

é acessório e segue o principal. Diz que a dívida total é no valor de 

R$16.246,92 (mensalidade de 2016/1, 2016/2 e janeiro e fevereiro de 

2017). Formula pedido contraposto para que o requerente seja condenado 

ao pagamento desse valor. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro 

lugar pois não comprova que após o trancamento da matrícula as parcelas 

venceriam antecipadamente. O que é relatado tanto pela parte autora 

quanto pela parte requerida é que após a conclusão do curso deveria 

haver o pagamento do valor financiado. Ainda, não foi juntado aos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços educacionais que demonstre 

que quando do trancamento da matrícula, haveria o vencimento antecipado 

das parcelas do semestre cursado, portanto, não há como aferir a 

legalidade de tal cobrança. Ademais, o autor efetuou o trancamento do 

curso em 16 de fevereiro de 2017, tendo voltado a cursar novamente em 

03 de agosto de 2017, ficando, portanto, apenas 6 meses afastando da 

Universidade, tendo retornado ao mesmo curso e, conforme referiu, por 

iniciativa da requerida, que lhe ofertou uma bolsa de 85% de desconto. 

Desse modo, não houve conclusão do curso, de modo que entendo não 

ser possível a cobrança dos valores financiados dos semestres de 

2016/1, 2016/2 e janeiro e fevereiro de 2017. Vale ressaltar que não estou 

reconhecendo que a parte autora não deve nada mais à requerida, visto 

que o próprio aluna admite em contestação que aderiu ao parcelamento 

estudantil e que pagaria o valor parcelado ao final do período do curso. 

Entretanto, não comprovou a Universidade a legalidade de se efetuar tal 

cobrança de forma antecipada, após o trancamento do curso, o qual foi 

temporário. Estranhamente não houve a juntada aos autos cópia de 

nenhum contrato referente ao PEP. Assim, não há nos autos prova da 

legalidade inscrição e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da legalidade da cobrança do débito neste momento. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 
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reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, levando-se em conta que de fato a 

parte autora deve à requerida, mas que não houve prova do vencimento 

antecipado da dívida, tenho que o valor da indenização, segundo os 

padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 4.000,00 

(quatro mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração 

de inscrição preexistente e ativa quando da inscrição ora impugnada, o 

que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória e pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para: a) Declarar a ilegalidade da 

inscrição do débito referente ao contrato AG00000003415665, no valor de 

R$16.246,92 determinando a baixa do nome da autora dos cadastros 

restritivos, não podendo a requerida executar a cobrança desse valor, 

referente ao parcelamento dos semestres 2016/1, 2016/2 e aos meses de 

janeiro e fevereiro de 2017 enquanto a parte autora estiver cursando a 

faculdade; b) Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção 

monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ); Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de maio de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

06 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 7724-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

WALTER GUSTAVO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. WALTER DJONES RAPUANO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES RECURSAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO MARQUES WILLIAN DA 

SILVA SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 509-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANTONIO CAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Processo nº. 509-76.2010.811.0018.

Código nº. 56630.

Vistos, etc.

 Considerando o teor do acórdão de fl. 627 bem como a certidão de 

trânsito em julgado de fl. 630, intime-se o acusado, na pessoa do ilustre 

Advogado e cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

 Após, arquive-se.

 Às providências, Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 04 de junho de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 157459 Nr: 7781-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Considerando que a decisão proferida no presente Agravo de Execução 

Penal, já fora encaminhada para a Execução Penal na qual deu origem ao 

presente incidente, cientifiquem-se o MPE e a Defesa, e após, arquive-se.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144433 Nr: 1095-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO BATISTA RIBEIRO, JHONY 

HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Considerando a não intimação de Valdelírio e Silvestre, fls. 164, redesigno 

a audiência para o dia 19 de junho de 2018 às 14:50 horas. Intimem-se as 

vítimas e testemunhas de defesa.

 Expeça-se precatória para intimação do acusado Jhony Henrique da Silva 

Ribeiro, bem como para realização de seu interrogatório, considerando o 

endereço da certidão em anexo.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192308 Nr: 5431-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ABRAÃO SILVA 

LIMA - OAB:24.646-O/MT

 Proc. n.5431-82.2018.811.0040 (192308).

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que denegou a 

revogação da prisão preventiva, requerido por Alan Santos da Silva 

(fls.126/146).

Com efeito, dos autos, extrai-se que o acusado fora preso em flagrante, 

na data de 15/05/18, pela prática, em tese, do crime previsto no art.33, da 

Lei 11.343/06.

Na audiência de custodia (fls.29/33), fora homologada a prisão em 

flagrante do indiciado, bem como decretada sua prisão preventiva, com 

lastro no art.312, do CPP, em apertada síntese, para o resguardo da ordem 

pública.
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Nesse rumo de fatos, fora pleiteada a revogação da prisão preventiva 

(fls.36/54), sendo que tal pleito fora indeferido através da decisão de 

fls.63/64, em que se argumentou, dentre outras assertivas, que não houve 

alteração no quadro fático que justificasse a restituição da liberdade ao 

indiciado, bem como, asseverou-se que as condições pessoais 

favoráveis, por si só, não garantem a revogação da prisão, quando 

presentes ao menos um dos requisitos previstos no art.312, do CPP.

 O Ministério Público se manifestou contra o deferimento do pedido em 

análise (fls.147/148).

É o relatório. Decido.

A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será 

concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da 

custódia provisória, in verbis:

 Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

 Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva, consoante já examinado 

através da decisão de fls.63/64.

Destarte, no atual estágio processual, tenho que seria prematura a 

discussão de questões relacionadas ao mérito, como a versão 

apresentada pelo indiciado, colocada na petição da defesa técnica 

(fls.126/146) como argumento para a soltura, no sentido de que se trata 

tão somente de usuário de entorpecente.

Evidente que, caso o quadro delineado nos autos fosse de nítida falta de 

envolvimento do indiciado com a prática do crime estampado no auto de 

prisão em flagrante, tenho que nem seu flagrante seria homologado, 

tampouco a denúncia seria oferecida.

 Todavia, lembramos que a versão do réu prestada na fase extrajudicial, 

levada a cabo pela defesa técnica, é muito mais um direito, meio de 

defesa, do que um meio de prova propriamente dito.

No mais, em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não ser 

abundante, segundo o auto de constatação preliminar (fls.15/19), sendo 

sete porções de substância análoga a maconha e duas porções análogas 

a pasta base, que juntas somam cerca de sete gramas, o fato é que os 

policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do indiciado 

afirmaram que receberam informações antes da prisão, que haveria um 

suspeito “com camiseta branca e shorts amarelo vendendo drogas dentro 

da quadra poliesportiva do bairro união.”

Aliás, é justamente nesse ponto que a gravidade em concreto da conduta 

imputada ao requerente se revela nos autos, tendo em vista o local onde o 

entorpecente estava sendo disseminado.

Nesse diapasão, as circunstâncias que evolveram a prisão em flagrante 

do acusado são reveladoras da gravidade em concreto da conduta, em 

tese, praticada pelo indiciado, de modo a autorizar a sua prisão 

preventiva, com lastro na ordem pública.

Para corroborar a nossa tese, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 

11.343/06)– PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – 

IMPROCEDÊNCIA – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA 

DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O FLAGRANTE - 

PRECEDÊNCIA DE MONITORAÇÃO - QUANTIDADE EXPRESSIVA DE 

DROGA E DE ÁCIDO BÓRICO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER MINISTERIAL. - Estando o decreto preventivo fundado na 

necessidade de garantia da ordem pública, sopesadas as circunstâncias 

do flagrante e a gravidade concreta do delito diante da quantidade da 

droga apreendida e acido bórico usado na sua preparação para o tráfico, 

insustentável é o argumento de ausência de fundamentação. (TJ-MT - HC: 

00745202620158110000 74520/2015, Relator: DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2015) – destacamos.

Nessa esteira de ideias, não há falar em ausência de fundamentação 

quando evidenciado na decisão guerreada o fumus comissi delicti, através 

dos indícios de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, 

consubstanciado na periculosidade do agente, revelada pela circunstância 

na qual foi preso, e na gravidade concreta da conduta delitiva perpetrada.

 Registro, ainda, que os documentos apresentados pela defesa técnica 

(fls.66/125) possuem sua relevância e serão oportunamente avaliados 

também quando do julgamento do mérito da ação, desde que trasladados 

aos autos principais, o que até é recomendável.

 Contudo, para efeito de revogação de prisão cautelar, as condições 

pessoais abonadoras, como primariedade, bons antecedentes, etc., não 

podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o 

contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social 

e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à 

análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. 

Como se sabe, "a primariedade, os bons antecedentes e a residência e o 

domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a 

custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a 

constrição do acusado" (JSTJ 2/267).

Outrossim, convém repisar que não houve nenhuma alteração no quadro 

fático que justifique a restituição da liberdade ao indiciado, não havendo 

motivos para alterá-la na presente oportunidade.

Assim, verificando que os requisitos da custódia cautelar, notadamente 

para a garantia da ordem pública, o indeferimento do pedido mostra-se 

medida de rigor.

Ipsis litteris:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 

DENEGADA. DEMAIS TESES JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL EM 

OUTRA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECER. - 

Fundamentada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do 

paciente não há falar em constrangimento ilegal. - Não se conhece de 

pleito cujo objeto constitui mera reiteração de situações anteriormente 

examinadas pelo Tribunal em outra impetração. (TJMG - Habeas Corpus 

Criminal 1.0000.17.068442-7/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 

5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula 

em 18/09/2017)

Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual a 

revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que 

denegou a revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do 

indiciado ALAN SANTOS DA SILVA.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se os autos, 

dando-se as baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

Ciência ao MP.

Sorriso/MT, 04 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 90200 Nr: 1829-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 14/06/2018, com início às 16h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178014 Nr: 7856-19.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIANA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Processo: 7856-19.2017.811.0040 (Código 178014)

VISTOS/KP.

Trata-se de pedido de Restituição de Bens formulado por DIEGO VIANA 

DINIZ.

Considerando que não houve nenhuma comprovação da propriedade do 

bem apreendido e restando dúvidas acerca de sua idoneidade, estes não 

poderão ser restituídos, visto ser a comprovação de propriedade requisito 

para a restituição, implícita no art. 120 do Código de Processo Penal, assim 

sendo, INDEFIRO o pedido de restituição do bem requerido.

De outro modo, em cumprimento ao disposto no § 1° do artigo 120 do CPP, 

DETERMINO que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a propriedade do 

bem perquirido.

Decorrido o prazo acima sem comprovação da propriedade do bem, 

remeta as partes ao Juízo Cível, nos termos do § 4° do artigo 120 do CPP, 

mantendo os bens guarnecidos em sala própria para este fim, salvo 

quando em poder de terceiro, que, neste caso, nomeio o mesmo como fiel 

depositário dos bens.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 1829-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/O

 Processo: 1829-93.2012.811.0040 (Código 90200) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14/06/2018 às 16:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite 

à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 19 de outubro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176421 Nr: 6912-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL GOMES DOS ANJOS, MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914

 Diante do exposto:1 - INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão 

que manteve a prisão preventiva do acusado.2 – Dê-se vista dos autos a 

Defensoria Pública para que seja apresentada as razões recursais do 

recurso em sentido estrito interposto em favor de Milena Nascimento da 

Silva (fl.340) e já recebido por este juízo (fl.343).3 – Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para contra-arrazoar o recurso.4 - Intime-se o 

patrono do acusado Genival Gomes dos Anjos da presente 

decisão.Sorriso/MT, 05 de junho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85867 Nr: 5252-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DIONATAN KAUFFMAN MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Processo: 5252-95.2011.811.0040 (Código 85867)

VISTO/MV.

Destarte, considerando que o e TJMT extinguiu a punibilidade do agente 

por prescrição, arquive-se os autos mediante as baixas a anotações de 

estilo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122147 Nr: 660-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR MACHADO, MIRIAM MURBAQUE 

GUSTAVO, EIDEMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 Processo: 660-66.2015.811.0040 (Código 122147) VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23/05/2018 às 17:30 horas. Requisite à respectiva autoridade superior 

a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido chefe de repartição 
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sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Intimação retro no átrio do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 73/77 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123413 Nr: 2386-06.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUINO SAVIO BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 274/304 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 6382-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico e dou fé que o advogado da parte autora requereu a dilação de 

prazo para recolher as custas referentes à diligência do Oficial de Justiça, 

entretanto, os presentes autos encontravam-se arquivados e somente 

foram desarquivados a pedido da parte autora, não havendo nestes autos 
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intimação para recolhimento de diligência. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

O MMº Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, na forma da lei, faz saber, aos que 

o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

que será realizado leilão público pelo Leiloeiro Oficial ERICK SOARES 

TELES, JUCEMAT Nº 26, por meio do portal HASTA VIP 

(www.hastavip.com.br), nos autos do processo a seguir descrito.

AUTOS N.º 909-65.1998.811.0055 - 729

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA->PROCEDIMENTO DE 

C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A - > P R O C E S S O  D E 

CONHECIMENTO->PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: • OTÁVIO CAMPAROTO, CPF nº 523.024.409-78.

EXECUTADOS: • JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, CPF nº 

349.009.801-91.

INTERESSADOS: • ALFREDO MULATA – CPF nº 112.864.231-53, e sua 

mulher, se casado for;

 • JOSÉ CLÁUDIO GOMES – CPF nº n/c, e sua mulher, se casado for;

• MARIA CLAUDECIR GOMES – CPF nº 514.334.781-53, e seu marido, se 

casada for;

• CLAUDIONETE SANTANA GOMES – CPF n/c, e seu marido, se casada 

for;

• JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO – CPF nº 164.195.379-91 e 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO – CPF nº 707.523.621-00;

• WANDERLEI LUIZ LIDBOM – CPF nº 246.172.370-20, e sua mulher 

SILVANA LIDBOM – CPF nº n/c;

• PROCESSO Nº 909-65.1998.811.0055, da 1ª Vara Cível de Tangará da 

Serra/MT;

• SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ nº 

00.394.460/0058-87.

 1º LEILÃO: 13/07/2018, às 15h15min. VALOR: R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais), correspondente ao valor da avaliação. 

Caso não haja licitantes, o leilão seguirá sem interrupção para o:

2° LEILÃO: 02/08/2018, às 15h15min. VALOR: R$ 1.250.000,00 (um milhão 

e duzentos e cinquenta mil reais), correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação.

DESCRIÇÃO DO BEM: OS DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE 

UMA ÁREA DE 25 (VINTE E CINCO) HECTARES, desmembrada de área 

maior de 72,82 hectares. SOLO: Compacto (terra roxa), apresentando 

características propícias para cultivo de soja, milho, arroz, algodão, sendo 

a área 100% (cem por cento), agricultável. Sem benfeitorias (conforme 

auto de avaliação de fls. 300). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM 

A MATRÍCULA: Uma área de terras com 306,36 hectares, denominada 

“GLEBA ESMERALDO”, neste Município e Comarca, formada por três 

áreas menores, a seguir descritas: “A 1ª com 96,80 hectares partindo do 

1º marco cravado à margem do córrego do Queima-Pé, segue dividindo 

com terras de outorgantes vendedores, no rumo de 62º30’SE na distância 

de 2.154 metros até o segundo marco; deste segue divisando com a 

Estrada de Rodrigues no rumo de 62º30’SE, na distância de 480 metros, 

até o 3º marco; deste segue divisando com terras de João Gomes, ao 

rumo de 62º30’SE, na distância de 2.525 metros, até o quarto marco; deste 

segue divisando pelo Córrego Queima-Pé na distância de 285 metros até o 

primeiro marco que foi ponto de partida.” A SEGUNDA ÁREA COM 96,80 

HECTARES, partindo 1º marco à margem do córrego Queima-Pé, segue 

dividindo com terras do outorgante vendedor no rumo de 48º30’SE na 

distância de 2.555 metros até o segundo marco; deste segue divisando 

com a estrada de rodagem no rumo de 21º00’SE, na distância de 478 

metros até o terceiro marco; deste segue divisando com terras de 

outorgantes vendedores, no rumo de 62º30’SE, na distância de 2.545 

metros até o 4º marco; deste segue divisando pelo córrego Queima-Pé, na 

distância de 285 metros até o primeiro marco que foi o ponto de partida e a 

3ª ÁREA COM 112,76 HECTARES, partindo do primeiro marco cravado na 

margem direita do córrego Queima-Pé, segue dividindo com terras de 

Sebastião Gomes de Oliveira, no rumo de 48º30’ na distância de 2.560 

metros até o segundo marco; deste segue divisando com a estrada de 

rodagem no rumo 21º00’SE, na distância de 520 metros, até o terceiro 

marco; deste segue divisando pelo Córrego Queima-Pé, na distância de 

300 metros, até o 1º marco onde foi o ponto de partida”. Cadastrada no 

INCRA sob nº 903.035.046.500 – MATRÍCULA 733 DO RGI DA COMARCA 

DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

reais).

DEPOSITÁRIA FIEL: José Roberto Fernandes Parente, CPF nº 

349.009.801-91.

DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 628.199,67 (seiscentos e vinte e oito mil e 

cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) , em junho de 

2017.

DOS ÔNUS: A PENHORA exequenda encontra-se no Termo de Penhora e 

Depósito, às fls. 186 dos autos em epígrafe e na AV.26 da respectiva 

matrícula do imóvel. Na matrícula constam, ainda: no R.17, ADJUDICAÇÃO 

da área de 181,0454ha à ALFREDO MULATA, CPF nº 112.864.231-53; no 

R.18, FORMAL DE PARTILHA da área de 125,32ha aos herdeiros JOSÉ 

CLÁUDIO GOMES – CPF n/c, MARIA CLAUDECIR GOMES – CPF nº 

514.334.781-53 e CLAUDIONETE SANTANA GOMES – CPF n/c, nas partes 

ideais respectivas de 23,1946ha, 51,36ha e 51,06ha; no R.19, VENDA da 

área de 23,1946ha, de propriedade de José Cláudio Gomes, à JOÃO 

PARENTE DE SÁ BARRETO, CPF nº 164.195.379-91; na R.20, venda da 

área fração de 12,10ha, de propriedade de Maria Claudecir Gomes, à 

WANDERLEI LUIZ LIDBOM, CPF nº 246.172.370-20, e s.m SILVANA 

LIDBOM, CPF nº n/c; PENHORA, oriunda do Processo 

3551-35.2003.811.0055, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT. Por fim, 

constam nos autos ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 

– ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA, pelos outorgantes doadores JOÃO 

PARENTE DE SÁ BARRETO, CPF informado anteriormente, e s.m 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO – CPF nº 707.523.621-00, aos 

outorgados donatários: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE – CPF 

nº 481.880.341-34, e s.m JOSÉ ROBERTO FERNANTES PARENTE – CPF 

informado anteriormente (ora Executado), referente ao imóvel rural 

composto por 37 (trinta e sete) alqueires da medida paulista, situado na 

Gleba Esmeralda, neste Município e Comarca de Tangará da Serra/MT, 

adquirido em 22 de março de 1.991, de Maria Claudecir Gomes e 

Claudionete Santana Gomes, devidamente matriculado sob nº 733, no RGI 

de Tangará da Serra/MT, conforme instrumento Particular de Compromisso 

de Compra e Vende de Bem Imóvel e Promessa Particular do 

Remanescente de Propriedade de Filha Menor, anexado ao referido 

instrumento registrado no LIVRO Nº 047, FOLHAS Nº 183/184, DO 

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO NOTARIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT, DATADA DE 07/11/2006. Não constam nos autos demais 

débitos, recurso ou causa pendente de julgamento sobre o bem imóvel 

penhorado até a presente data.

 DO IMÓVEL: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado 

em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 

verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. 

As despesas e os custos relativos à transferência patrimonial dos bens, 

correrão por exclusiva conta do arrematante.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS e TRIBUTÁRIOS: A hipoteca extingue com a 

arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 

hipotecário (art. 1499, VI, do CC). Havendo pluralidade de credores ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem 

das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. O arrematante 

arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto (I) 

débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 

valor da arrematação, nos termos do art. 130, ‘caput’ e parágrafo único, 

do CTN; e, (II) débitos condominiais – obrigação propter rem – , os quais 
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também serão sub-rogados no valor da arrematação, com base no art. 

908, § 1º, do CPC.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do gestor www.hastavip.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do imóvel a ser apregoado.

 DO LEILÃO: O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, com 

recebimento de lances através do Portal www.hastavip.com.br e será 

conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Erick Soares Teles, matriculado na 

JUCEMAT sob o nº 26.

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 

bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 

Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

 DO PAGAMENTO PARCELADO: Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar: (i) até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; (ii) até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do 

bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, § 1º, 

do CPC). As propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o 

e-mail: contato@hastavip.com.br (art. 895, I e II e § 1º, do CPC). A 

apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, § 6º, do CPC) e 

o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 

ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, do CPC).

 DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS: Não 

sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente 

o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores, 

para que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo da aplicação 

de sanções legais previstas no art. 897, do CPC. Em caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação (art. 895, § 4º e 5º, do CPC).

 DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 

de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 

incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 

despesas incorridas. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação 

superveniente à designação do leilão será pago ao Leiloeiro comissão no 

patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado, salvo se 

superior à dívida, quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá 

recair sobre esse valor da dívida, a título de reembolso das despesas 

efetuadas. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), prevista 

acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO: O pagamento da comissão do Leiloeiro 

deverá ser realizado mediante BOLETO BANCÁRIO, que será enviado por 

e-mail ao arrematante. Todas as regras e condições do Leilão estão 

disponíveis no Portal www.hastavip.com.br.

 Ficam INTIMADOS da designação supra o exequente, executados e 

interessados, bem como eventuais terceiros, nos termos do art. 889, 

caput e parágrafo único, do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 5 de junho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, 

VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES, Cpf: 

47578467972, Rg: 3106337-0, brasileiro(a), casado(a), síndico. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Por força da inclusa “Cédula de Crédito Bancário nº 

B10630928-3”, firmada em 01/04/2011, a cooperativa autora concedeu 

aos executados a importância R$ 199.812,44 (cento e noventa e nove mil, 

oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) para pagamento 

através de 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, com vencimentos 

em 20/12/2011, 20/06/2012, 20/12/2012, 20/06/2013, 20/12/2013, 

20/06/2014, 20/12/2014, 20/06/2015, 20/12/2015, 20/06/2016, 20/12/2016, 

20/06/2017, 20/12/2017, 20/06/2018, 20/12/2018, 20/06/2019, 20/12/2019, 

20/06/2020, 20/12/2020 e 20/06/2012, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados. 2. Ocorre que os executados descumpriram com o 

pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a parcela nº 08/20 

vencida em 20/12/2015, conforme “Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 

B10630928-3 - que alterou apenas o vencimento da parcela de nº 08”, o 

que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento 

antecipado de toda a dívida, conforme cláusula exposta na página de nº 

“2” do instrumento firmado, ocasionando um saldo devedor em 30/05/2016 

de R$ 244.409,72 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove 

reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo anexo. 3. Não 

obstante todos os esforços da cooperativa autora no intuito de receber 

amigavelmente a dívida não se lograram o recebimento do crédito líquido, 

certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não restando outra 

alternativa senão propor a presente ação executiva como forma de reaver 

seu crédito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171120 Nr: 12538-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA GIONGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA, LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264577 Nr: 28132-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pela 

desistência da audiência, conforme consta à fl. 56.

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273899 Nr: 4205-94.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDNBDC, SCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e, em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 28, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

às fls. 04/06.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Rosana do Nascimento Boy da Cruz e Sergio Carlos Soares de Souza.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251950 Nr: 18342-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMF, QRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15051-MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar 

Carlos Marques de Figueiredo, já qualificado nos autos, a pagar o patamar 

de 53,36% (cinquenta e três vírgula trinta e seis por cento) do salário 

mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 509,05 (quinhentos e 

nove reais e cinco centavos) a título de alimentos em favor da criança 

Samilla Marques Figueiredo, incidindo o 13º salário e 30% dos valores 

percebidos na condição de férias e eventuais verbas rescisórias, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.A pensão 

alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária de titularidade da genitora da requerente, 

indicada às fls. 14.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Intime-se o requerido da presente sentença.Custas pela 

parte requerida, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265836 Nr: 29074-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDM, MRM, DVRM, ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte devedora, efetuar o pagamento do débito, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.34.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278574 Nr: 7859-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Certifico que intimo os advogados da defesa, para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261777 Nr: 26172-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 
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OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.39, apesar de estar devidamente intimado para o ato, fl.40, através de 

seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278603 Nr: 7915-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:16.156-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 33, que designo o dia 

10/08/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276377 Nr: 5998-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGM, JPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

13/08/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19/20, que designo o dia 

13/08/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210973 Nr: 2818-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO DA SILVA, Cpf: 

81820119149, Rg: 105.618-38, Filiação: Francisco Joaquim da Silva e 

Maria Aparecida Gomes Leal, brasileiro(a), casado(a), taxista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 1.460,31 

(um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

0037084-0, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Jaiane Santana da Silva, CPF n. 049.168.201-85.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da parte exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.Após, venham-me 

os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256945 Nr: 22216-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curador provisório o Sr. Osvaldo Sodré de Santana, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando Antonio Sodré de Santana, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 
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instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 19/07/2018, 

às 14h20min., data em que será realizada a audiência de entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276152 Nr: 5827-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDES, PLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

19/07/2018 às 10h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275492 Nr: 5368-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 18/21, que designo o dia 

24/08/2018 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182716 Nr: 596-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDL, VGLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 150, que designo o dia 

10/08/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144755 Nr: 4387-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG, MTBG, JBG, MOGS, PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos.

Considerando que foram apresentadas as últimas declarações com 

esboço de partilha amigável, intime-se a herdeira Maria Olinda Gonçalves 

Silva para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos imediatamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102663 Nr: 1529-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE VIANA SANTOS, DELZETE VIANA SANTOS, 

CLEONICE VIANA BATISTA, PEDRO RIBEIRO QUEIROZ, CLEUZA VIANA 

SANTOS, TEREZINHA VIANA, JOSIMAR VIANA BATISTA, EDIMAR VIANA 

BATISTA, GILMAR VIANA BATISTA, JUCELENE VIANA BATISTA, 

OTACILIO VIANA SANTOS, MARIA APARECIDA VIANA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AURIZA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA - OAB:9.654 OAB/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os herdeiros, 

seus procuradores e a Defensoria Pública, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 141, itens “b”, “c” e “d”, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240180 Nr: 8052-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que tramita na 5ª Vara Cível desta Comarca, Ação de Busca e 

Apreensão na qual se discute se há débito em favor da Bv Financeira S/A 

(código 258678) por parte do espólio de João Gutemberg da Silva 

Rodrigues, estando os autos conclusos para decisão.

Posto isso, aguarde-se decisão final daqueles autos, vindo-me estes 

autos em seguida conclusos para analise do petitório de fls. 39.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243132 Nr: 11256-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEROLITA SCHERER COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLE SENRA COLLA - 

OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro, vejo que os autos tombados sob código nº 

243128 encontram-se arquivados bem como que nos autos tombados sob 

código nº 21822 restou proferida sentença.

Posto isso, indefiro o petitório. Intime-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189448 Nr: 6233-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO DE AMORIM, MANOEL 

CUSTODIO DA SILVA, RAQUEL PEREIRA LOCADIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, Juliana Paes Pereira - OAB:22.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da ilustre advogada, Dra. 

Juliana Paes Pereira, OAB/MT. 22.159-B, para que tome conhecimento do 

desarquivamento do respectivo feito, podendo requer o que lhe é de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que em caso de inércia, 

os autos retornarão ao arquivo.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126385 Nr: 5308-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRR, KADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para as partes requeridas cumprir a determinação de fl. 325, apesar 

de estarem devidamente intimados para o ato, fl.330 e 332. Assim sendo, 

intimo a parte autora, para requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 21822 Nr: 1070-02.2003.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEROLITA SCHERER COLLA, SERGIO LUIZ COLLA, 

CELIA TEREZINHA COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI 

JOAO COLLA, CELSON ANTONIO COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, MANUELLE SENRA COLLA - OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Sobrepartilha de Bens deixados pelo de cujus Ivo 

Luiz Colla.

Verifico que foi devidamente apresentada a relação dos herdeiros e 

descrito o bem a ser sobrepartilhado, bem como exibido o plano de partilha 

amigável (fls. 138/141).

Juntada das representações processuais da viúva meeira e herdeiros (fls. 

144/160) bem como cópia da matrícula do imóvel a ser sobrepartilhado (fls. 

162/163)

Comprovação de isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação, ITCD (fls. 199/203), conforme consulta de autenticidade (fls. 332).

O espólio de Sidnei João Colla devidamente intimado, manifesta 

concordância com a partilha apresentada às fls. 139).

Certidões negativas de inexistência de débitos fiscais perante as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 330/331).

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659 

c.c 669, do CPC., HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais 

efeitos a sobrepartilha de fls. 138/141, relativa ao bem deixado pelo 

falecimento do Sr. Ivo Luiz Colla, atribuindo a meação e aos herdeiros os 

seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 659, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Publique-se. Intime-se.

 Expeça-se o competente formal de partilha, apresentada às fls. 138/141, 

fornecendo às partes interessadas as peças necessárias, conforme 

dispõe o artigo 659, § 2º do CPC.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206973 Nr: 20538-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPG, SPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.37, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.381, através de 

seu advogado. Assim sendo, intimo o advogado da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora Simone Paiva 

Guerreira, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena dos autos retornar ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142333 Nr: 1747-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDOG, AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte devedora manifestar da penhora realizada nos autos, 

apesar de estar devidamente intimado para o ato, fl.70. Assim sendo, 

intimo a parte autora, para dar prosseguimento do feito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 251046 Nr: 17595-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IDALINA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para os herdeiros citados na fl.69, manifestar das primeiras 

declarações apresentadas pelo inventariantes, apesar de estarem 

devidamente intimados para o ato, fl.72. Assim sendo, intimo a parte 

autora, para dar prosseguimento do feito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234508 Nr: 325-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte requerida manifestar da certidão de fl.74, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.75. Assim sendo, intimo a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, bem como, encaminho os autos 

ao setor de expedição para que seja intimada pessoalmente a parte 

requerida, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena dos autos ser remetido ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272025 Nr: 2712-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM, HM, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do(a) autor(a) na 

audiência de fl. 29, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272345 Nr: 2908-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do(a) autor(a) na 

audiência de fl. 27, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149375 Nr: 9332-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM, MCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de casamento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205388 Nr: 19016-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASS, LGSM, MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 58, o executado efetuou o 

pagamento do débito alimentar e, por consequência, a parte exequente 

requer a extinção da presente execução.

Parecer ministerial aportado à fl. 62 opinando favoravelmente à extinção 

do feito.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a transferência 

dos valores depositados para a conta bancária da parte exequente, 

indicada à fl. 59/59-verso.

Oficie-se ao SPC e SERASA, para que proceda com a baixa da inclusão 

do nome do executado nos referidos órgãos de proteção ao crédito, posto 

que houve a quitação integral do débito alimentar.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280134 Nr: 9072-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADINO FLORENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
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- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280134.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 14).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160953 Nr: 11224-30.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, OITO FLORESTAL 

LTDA - EPP, ADONIAS DOS SANTOS SOARES, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

CECILIANA M.FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, DELVAIR 

PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223, ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, João Jenezerlau - OAB:OAB/MT 3.613-O, 

Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP, NADSON 

JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 336/338 apresentados 

pelo denunciado a lide são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

as partes para se manifestarem, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251406 Nr: 17835-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta 

cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280134 Nr: 9072-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADINO FLORENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no Bairro Jardim 

Maringá, nesta cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279461 Nr: 8602-02.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 279461.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Ananda Barreto Cortes em desfavor de UNIC 

Educacional LTDA, ambas qualificadas.

 Alega a parte Requerente ser estudante do 9º semestre do curso de 

Odontologia na empresa Requerida, sendo beneficiária do Financiamento 

Estudantil (FIES), na proporção de 85% do valor da mensalidade e de 

desconto de 15% do restante da mensalidade por ser filiada à ACITS, 

totalizando, portanto, 100% do total da mensalidade.

Segue narrando que a cada início de semestre o aluno deve aditar um 

novo contrato para cursar os outros seis meses. Ocorre que, quando da 

realização do aditamento para cursar o 9º semestre, teve a Requerente 

uma grande surpresa, eis que a Requerida não havia feito a sua matrícula, 

bem como não tinha sido liberado o Portal do Aluno, não tendo assim o seu 

nome inscrito nas chamadas.

Afirma a Requerente que a Requerida lhe informou que houve um erro de 

lançamento do financiamento, haja vista que ao invés dos 85% 

contratados foram aditados apenas 72,25% do valor da mensalidade.

Aduz ainda que apesar das inúmeras tentativas de resolução do conflito 

administrativamente, não obteve êxito, tendo inclusive que efetuar o 

pagamento de R$ 440,80, relativo a mensalidade do mês de janeiro de 

2018.

Informa a Requerente que após o pagamento da primeira mensalidade, a 

matrícula foi efetivada e o portal liberado, contudo, não tem a mesma 

condições de arcar com o valor correspondente a 12,5% das outras 

mensalidades.

Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para que a Requerida 

mantenha a matrícula da Requerente no 9º semestre e no semestre 

posterior, até a resolução da lide; para que cessem as cobranças pela 

suposta inadimplência e que se abstenham de negativar o nome da 

Requerente nos cadastros de proteção ao crédito; bem como para que 

realize o aditamento do FIES de 85% da mensalidade no segundo semestre 

de 2018.

Pleiteia a condenação da empresa Requerida ao pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 217 de 833



indenização por danos materiais e morais.

Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como 

pela inversão do ônus da prova.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/54.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar a manutenção da matrícula no 9º semestre, para cessar as 

cobranças pela suposta inadimplência e se abster de inscrever o nome da 

mesma nos cadastros de proteção ao crédito; bem como para que a 

Requerida realize o aditamento do FIES em 85% da mensalidade.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Compulsando os autos, verifico a existência dos pressupostos que 

caracterizam a tutela de urgência provisória, consoante vasta prova 

documental acostada aos autos, que sustentam, a priori, os argumentos 

expostos na inicial, quanto a existência de financiamento estudantil no 

percentual de 85%, bem como a tentativa da Requerente de solucionar tal 

problema junto à empresa Requerida.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessário para a 

antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar a 

manutenção da matrícula da Requerente no 9º semestre e nos semestres 

posteriores, para que cessem as cobranças acerca da suposta 

inadimplência da Requerente e se abstenham de incluir o nome da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que procedam ao 

aditamento do FIES no percentual de 85% do valor da mensalidade, até a 

resolução do feito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia de 

descumprimento, limitada por agora em R$ 20.000,00.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de julho de 2018, às 15:00 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo s 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Sem prejuízo, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, 

por entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova.

Por fim, compulsando aos autos, verifico que a Requerente não informou o 

valor pretendido a título de danos morais, devendo, assim, quantificar 

expressamente o valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de 

Processo Civil.

Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, devendo, ser for o caso, corrigir o valor da causa.

Registro ser do meu convencimento que a falha acima não impede a 

análise da tutela de urgência formulada.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275536 Nr: 5406-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

PASQUINI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CARLOS ALBERTO 

PASQUINI, MCAMPOS PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHELY FEITOSA MENDES 

CAMPOS, Marcelo Campos Martins, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, 

MARCELO MACHADO DIAS, Nogueira Dias Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:05792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos n.º 275536.

 Vistos,

 Diante dos documentos trazidos às fls. 31/32, autorizo a inclusão de 

Marcio Rutilli Guarda Lara no polo ativo da demanda, devendo ser 

realizadas as retificações necessárias junto ao cartório distribuidor e capa 

dos autos

Após a retificação acima, determino que sejam os requerentes novamente 

intimados acerca da determinação de fls. 27.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de maio de 2018.

.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280130 Nr: 9071-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280130.

Vistos,
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Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial o requerente informa que o de 

cujus deixou valores junto à Caixa Econômica Federal, referentes a FGTS, 

PIS e Seguro de Vida em Grupo, determino seja oficiada a referida 

instituição bancária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto 

a existência de valores em nome de Natanael Silva do Nascimento, CPF n.º 

460.313.671-49.

Sem prejuízo, oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes 

cadastrados em nome do de cujus.

Feito tudo isto, novamente conclusos, sendo certo que por agora não 

vislumbro necessidade de intervenção ministerial, uma vez que o autor é 

maior e capaz.

Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 11176-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Autos nº: 221370.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas. Por agora reputo desnecessária a colheita do depoimento 

pessoal do representante da parte embargante, de modo que indefiro a 

produção da referida prova.

 Por agora, fixo como ponto controvertido a seguinte questão: a) se há ou 

não fraude à execução.

Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de junho de 2018, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132888 Nr: 2788-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Autos nº: 132888.

 Vistos,

 Considerando que proferi nesta data decisão suspendendo as medidas 

constritivas em relação aos imóveis matriculados sob o nº 3.838 do CRI de 

Sapezal/MT (Registro anterior nº 700) e nº 3.837 do CRI de Sapezal/MT 

(Registro anterior nº 702) nos autos em apenso (código 274843), intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Certifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 05 dias se 

manifestar acerca dos documentos da Receita Federal que se encontram 

arquivados em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201206 Nr: 15666-68.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO ASHBELL 

GREEN SIMONTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 201206.

 Natureza: Declaratória de inexistência de débito.

Requerente: Instituto Presbiteriano de Educação Ashbell Green Simonton.

 Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação 

em pagamento e danos morais com pedido de tutela antecipada proposta 

em 25 de setembro de 2015 por Instituto Presbiteriano de Educação 

Ashbell Green Simonton em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, ambos já qualificados.

 Em apertada síntese, sustenta o Requerente ter sido notificado em 15 de 

julho de 2015 acerca da inspeção técnica realizada pela Requerida em 

30.01.2015, na unidade consumidora nº 364665, de sua responsabilidade.

Alega que foi surpreendido com a fatura referente ao mês de 

setembro/2015 no valor de R$ 27.305,13, onde são cobrados, além do 

consumo do Requerente, dois débitos intitulados parcelamentos.

Requer o Requerente em sede de tutela antecipada que a Requerida se 

abstenha de cobrar qualquer acréscimo em relação a supostas 

irregularidades, bem como a autorização para depósito em juízo de R$ 

11.442,77, referente ao mês de setembro.

Pugna pela inversão do ônus da prova, declaração de inexistência dos 

débitos advindos das inspeções, bem como pela indenização por danos 

morais.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 26/98.

 Às fls. 99 a liminar foi deferida, bem como o ônus da prova foi invertido.

A Requerida foi devidamente citada às fls. 111.

Às fls. 112/150 a Requerida apresentou contestação, sustentando a 

correta cobrança dos valores em decorrência das irregularidades 

encontradas nas instalações elétricas do imóvel, a inexistência de danos 

morais e o levantamento do valor incontroverso.

 Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

 Às fls. 153/165 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação de provas (fls. 168), o Requerente e a 

Requerida requereram prova pericial (fls. 170/171 e 172).

Às fls. 173 o processo foi saneado, deferindo a produção de prova oral, 

bem como designando audiência de instrução e julgamento.

A audiência foi realizada, conforme fls. 175, tendo a conciliação restada 

inexitosa, informando as partes a desnecessidade de produção de outras 
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provas.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Anoto que o ponto central da demanda é saber se realmente havia ou não 

alguma irregularidade no medidor instalado na UC nº 364665, de 

responsabilidade do Requerente.

Pois bem, analisando detidamente os autos, consigno que o pedido de 

declaração de inexigibilidade do débito deve ser parcialmente provido, 

como se verá no curso da fundamentação.

Verifico que os débitos apurados são de R$ 6.245,06, referente a 

inspeção do dia 10.09.2014 (fls. 52) e de R$ 9.617,30, referente a 

inspeção realizada no dia 31.01.2015 (fls. 38).

 Nessa esteira, a parte Requerida atribuiu a legitimidade do crédito cobrado 

de R$ 6.245,06 a uma irregularidade apurada no medidor de energia 

elétrica que estava instalado na unidade consumidora da parte 

Requerente, eis que estava com o “secundário isolado aberto tensão fase 

A e fase B”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em fls. 132.

Por outro lado, constato que as fotos juntadas aos autos pela Requerida 

em fls. 120/125, referem-se a inspeção realizada no dia 10.09.2014, pois 

conforme consta no TOI (fls. 132/v) a ocorrência fora fotografada, bem 

como a unidade consumidora fora normalizada.

Ademais, entendo que as fotos juntadas pelo Requerente às fls. 163/165, 

não comprovam a ausência de irregularidade no medidor, haja vista que 

ainda que mostre que os lacres do mesmo não estão violados, não é 

possível identificar a época em que foram tiradas, ou seja, se no dia 

10.09.2014, quando realizada a inspeção, estavam também intactos.

Outrossim, com relação a diferença no consumo de energia, verifico que 

houve alteração substancial nos meses subsequentes a inspeção, 

conforme fls. 90, referente ao mês 09/2014, na qual ocorreu a vistoria, e 

fls. 91/92, referente aos meses seguintes a inspeção, quais sejam, 

10/2014 e 11/2014. Vislumbra-se que o valor do consumo faturado 

aumentou em média R$ 1.000,00 (mil reais).

Deste modo, estando comprovado pela Requerida, por meio das fotos 

colacionadas aos autos, que um cabo do medidor estava indevidamente 

solto no momento da inspeção, resta evidenciada a irregularidade da 

unidade consumidora.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIAELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. 

DESVIO DE ENERGIA. Os documentos trazidos aos autos são 

contundentes e suficientes para a comprovação do desvio de energia 

elétrica na unidade consumidora, tendo a ré satisfeito plenamente o ônus 

probatório invertido. Desnecessidade de comprovação da autoria do fato 

delituoso, sendo o proprietário responsável pelo pagamento do consumo 

não registrado, pois dele se beneficiou. Dever de zelar pelo equipamento. 

Precedentes jurisprudenciais. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. Evidenciado consumo não registrado, aplicáveis os critérios 

previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a apuração do débito. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. É vedado o corte do fornecimento de 

energia elétrica quando se trata de dívida pretérita, conforme 

jurisprudência deste Tribunal e do STJ. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. Não 

há como impor ao credor parcelamento do débito, à inteligência do art. 314 

do Código Civil . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70066897612, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

28/10/2015).

Além do mais, ainda que não haja comprovação de quem foi o responsável 

pela violação do medidor, recai sobre o Requerente a responsabilidade, 

eis que o proprietário, bem como por ter se beneficiado do consumo 

irregular de energia.

Isto posto, entendo que o débito no valor de R$ 6.245,06 é devido, tendo 

em vista a comprovação de irregularidade no medidor do Requerente.

Outrossim, com relação ao débito no montante de R$ 9.617,30, referente a 

inspeção ocorrida no 31.01.2015, entendo que não está comprovada a 

irregularidade apontada, eis que ausente qualquer prova neste sentido.

Além do mais, levando-se em consideração que a unidade consumidora 

havia sido regularizada com a inspeção realizada no dia 10.09.2014, 

deveria a Requerida comprovar por qual motivo o medidor se encontra 

novamente irregular.

Desta forma, tendo em vista que cabia a parte Requerida o ônus 

probatório, e não tendo a mesma juntado aos autos nenhuma prova quanto 

a irregularidade do medidor, indevida é a cobrança de eventuais débitos 

decorrentes da inspeção ocorrida no dia 31.01.2015.

 Neste viés, é do meu convencimento que a declaração de inexistência do 

débito deve ser tão somente quanto ao débito de R$ 9. 617,30, pois não 

comprovada a irregularidade, sendo tal procedimento unilateral, eis que 

baseado apenas na afirmação da Requerida.

 Por outro lado, quanto ao pedido de dano moral, verifico que a situação 

descrita pela parte Requerente não caracteriza dano moral indenizável, 

devendo ser considerada um mero dissabor incapaz de gerar dever de 

indenizar.

Ademais, sendo o Requerente uma pessoa jurídica, possui este apenas 

honra objetiva, razão pela qual a cobrança destes débitos não é capaz de 

gerar no mesmo um dano moral, eis que sequer abalou a sua imagem.

Além do mais, a cobrança dos débitos ora discutidos não trouxe ao 

Requerente nenhum prejuízo, eis que sequer houve a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica.

 Nessa toada, sobre a caracterização do dano indenizável em relação à 

pessoa jurídica, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio 

Cavalieri Filho, in verbis:

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de 

sofrer dano moral em sentido estrito – ofensa à dignidade, por ser esta 

exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo 

– violação de algum direito da personalidade -, porque é titular da honra 

objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, 

credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito. 

Modernamente fala-se em honra profissional como variante da honra 

objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde 

exerce sua atividade.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 8ª edição revista e ampliada. Editora Atlas, São 

Paulo, 2009. p. 98).

E ainda, é este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

– FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR 

REJEITADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIFERENÇAS 

DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À 

HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade 

consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os 

fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do 

pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a 

preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta 

de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. Ao elaborar o 

laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e 

adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena 

de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças 

excessivas. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, 

por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por 

danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do 

fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível 

de sofrer danos morais, nos termos da Súmula n° 227 do STJ, entretanto, 

exige-se a prova material de que o ato ilícito efetivamente, causou lesão a 

sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela.

 (Ap 95973/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

 Assim, compulsando aos autos, não verifico nenhuma ofensa a imagem e 

bom nome do Requerente, razão pela qual indevida é a condenação da 

Requerida por danos morais.

 Assim, a situação vivenciada pela parte Requerente, por si só, não 

autoriza a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, pois imprescindível para isso a comprovação de uma 

violação a sua credibilidade perante a sociedade, o que não ocorreu.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 9.617,30, referente à 

inspeção realizada no dia 30.01.2015.

 Por conseguinte, considerando que houve sucumbência recíproca, tendo 
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cada litigante sido em parte vencedor e vencido, nos termos do art. 85, § 

8º, do Código de Processo Civil, condeno ambos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal ônus ser dividido à proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 112956.

 Vistos,

 O pedido para concessão de 15 dias úteis para desocupação do imóvel 

deve ser parcialmente acolhido.

 Analisando os autos, verifico que a adjudicação foi deferida em 29/09/17 

(fls. 327/328), sendo que a carta de adjudicação foi expedida há mais de 

30 dias (fls. 340), estando o mandado de imissão na posse para ser 

cumprido há cerca de 01 mês (fls. 343).

 Assim, não me mostra razoável o prazo requerido, sendo do meu 

convencimento que devo conceder apenas 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação do patrono das executadas.

 Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de fls. 352, concedendo o 

prazo de apenas 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do patrono 

das executadas, para desocupação do bem.

 Decorrido este prazo, fica desde já autorizado o uso de força policial, se 

necessário for.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 6364-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO PIVA, SILVIA CRISTINA PINTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO, GEIZANE 

BARBOSA QUEIROZ MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Diante do acima registrado, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de junho de 2018, as 14:00 horas, saindo os 

presentes intimados. Registro que após abrir a audiência e verificar o 

pedido de redesignação retro formulado, entrei em contato via telefone 

com o advogado da parte requerida (Dr. Rogério de Campos – tel. 

65-99969-0027), cientificando-o da nova data, tendo o referido causídico 

dito que não possui outra audiência nesta data, de modo que irá 

comparecer, ficando inclusive intimado para tanto e se comprometendo a 

trazer seus clientes independentemente de nova intimação destes. 

Registro ainda que adverti o douto causídico para comparecer na próxima 

audiência, mesmo que presente não possam estar seus clientes por 

motivo justificado, pois este Juízo irá eventualmente deliberar sobre a 

dispensa da colheita dos depoimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261578 Nr: 26065-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEIMAN, EDSON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico encaminho os autos para intimação do advogado da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Cuiabá-MT para citação do executado, 

juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280842 Nr: 9629-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBPS TELECOM EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MOVEL S/A, 

OI S.A, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280842.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo juntar aos autos os comprovantes de pagamento das 

mensalidades referente aos meses de abril e maio de 2018.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Após ser sanada esta irregularidade, voltem-me conclusos para 

apreciação da tutela antecipada em caráter antecedente.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente para apresentar a respectiva guia 

do comprovante de pagamento de complementação de diligência de fl. 295, 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274079 Nr: 4329-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERT SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-D, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B

 Certifico que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 734,80 (setecentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos), referente à complementação de diligência 
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solicitada pelo oficial de justiça MAURÍCIO GRECO SORROCHES, a fim de 

serem realizadas várias providências, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276768 Nr: 6389-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC Control Indústria e Comécio de Produtos para a 

Agropecuária Ltda EPP, JDC.RONDONÓPOLIS-MT 2ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso queira, efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.600,00 (Hum mil e 

seiscentos reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO (fl. 18), para que o 

devedor seja citado na Fazenda San Diego ou Fazenda Vale do Rio Verde, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225228 Nr: 14458-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON CLAITON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281077 Nr: 1182-20.2014.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.Lucas do Rio Verde-MT, PARANA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELÍ PEREIRA DE SIQUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 50V.º, a exequente 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, bem 

como do valor de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Centro, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos 

autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161600 Nr: 12345-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA DE CASTRO CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARANGONI COSTA, MASSA 

FALIDA DO ESPOLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7 690, PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6211/MT, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 Autos nº: 161600.

 Natureza: Usucapião extraordinário.

 Requerente: Ernestina de Castro Chieregatto.

 Requeridos: Maria Izabel Marangoni Costa e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião extraordinário de imóvel urbano ajuizada 

em 07 de novembro de 2013 por Ernestina de Castro Chieregatto em 

desfavor de Maria Izabel Marangoni Costa, Espólio de José Jacinto Costa e 

Banco do Brasil S.A., todos qualificados nos autos.

 A parte autora alegou, em síntese, que exerce a posse mansa e pacífica, 

com animus domini, do imóvel objeto da matrícula nº 4.162 do CRI de 

Tangará da Serra-MT, atualmente com 7.495 m2, desde março de 1992, 

sem qualquer interrupção, contestação ou oposição, onde exercia 

atividades hortigranjeiras.

 Sustentando a presença dos requisitos legais, pugnou pela procedência 

da ação e o reconhecimento do domínio sobre o imóvel.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/48.

 A inicial foi recebida às fls. 49 e às fls. 50 foi concedido o pedido de 

gratuidade da justiça.

 Às fls. 52 foram citados por edital os réus em lugares incertos e 

eventuais interessados.

 Os confinantes foram citados às fls. 72, fls. 159 e fls. 248.

 As fazendas públicas municipal, estadual e nacional não manifestaram 

interesse no imóvel, conforme fls. 84, fls. 75 e 138.

 A requerida Massa Insolvente do Espólio de José Jacinto Costa 

apresentou contestação às fls. 90/103 alegando, preliminarmente, a 

carência da ação e a inépcia da inicial por não ter sido incluído no polo 

passivo da ação o credor hipotecário.

 No mérito, alegou a ausência de animus domini da parte autora, aduzindo 

que a posse exercida por ela e seu falecido esposo sempre foi 

consentida, conforme termo particular de avenças.

 Alegou que o imóvel era vistoriado por seus proprietários, conforme 

inclusive pode ser observado pela Av. 5 da matrícula do imóvel.

 Sustentou ainda a ausência de prazo para a configuração da usucapião 

extraordinária, em razão da interrupção do prazo com a decretação da 

insolvência do espólio.

 Requereu a condenação da parte autora em litigância de má-fé. Pugnou 

ainda pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instrui a contestação com os documentos de fls. 104/134.

 Às fls. 140/141 a parte autora requereu o aditamento da inicial para que 

fosse realizada a citação de Maria Izabel Marangoni Costa e do Banco do 

Brasil S.A., credor hipotecário, pedido que foi acolhido às fls. 143.

 A requerida Maria Izabel Marangoni Costa apresentou contestação às fls. 

160/172, também alegando a inexistência de animus domini da parte 

autora, vez que a posse sempre foi consentida, bem como sustentou que 

o imóvel era visitado pelos proprietários.

 Igualmente sustentou a ausência de prazo para a configuração da 

usucapião extraordinária, haja vista a interrupção do prazo com a 

decretação da insolvência do espólio, afirmando ainda que o administrador 

da massa falida foi imitido na posse do imóvel, por determinação do juízo 

de falência.

 Requereu a condenação da parte autora em litigância de má-fé. Pugnou 

ainda pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instrui a contestação com os documentos de fls. 173/205.

 A parte autora apresentou impugnação às contestações às fls. 206/214 e 

às fls. 218/226.

 O processo foi saneado às fls. 250, oportunidade em que foi analisada a 

preliminar de carência da ação e inépcia da inicial alegada pela parte 

requerida Massa Insolvente do Espólio de José Jacinto Costa, bem como 

deferida a produção de prova oral.
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 O Ministério Público manifestou-se às fls. 252, alegando não haver 

necessidade de sua intervenção.

 Às fls. 257/259 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que 

foram juntados os documentos de fls. 260/264.

 As partes apresentaram razões finais às fls. 271/276 e fls. 277/289.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da do credor hipotecário Banco do Brasil S.A., pois, 

apesar de citado, não contestou o pedido inicial.

 Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame 

do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada com fundamento 

nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

 A usucapião é um modo de aquisição da propriedade pelo decurso do 

tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei. 

In casu, tratando-se de usucapião extraordinário, os requisitos a serem 

observados estão previstos no art. 1.238 do Código Civil, que assim 

dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 

anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

 Assim, os requisitos da usucapião extraordinária, levando em 

consideração o disposto no art. 1.238 do Código Civil são: o tempo e a 

posse. Não se exige que o possuidor seja munido de título justo e esteja 

de boa-fé.

 Quanto ao tempo, deverá estender-se por quinze anos contínuos, salvo 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, quando o lapso de 

tempo exigido se reduz a dez anos.

 Com relação à posse, ela deve ser pacífica, ininterrupta, e exercida com 

intenção de dono. O doutrinador Caio Mário da Silva Pereira ensina que:

“A posse. No primeiro plano está, pois, a posse. Não é qualquer posse, 

repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da 

coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar 

aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad 

usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser 

rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a 

mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou 

incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O 

possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem 

tê-la maculada de vícios ou defeitos (vi, clam aut precario), ainda que 

depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o 

vício não se apaga pelo decurso do tempo: quod ab initio vitiosum est non 

potest tractu temporis convalescere. Requer-se, ainda, a ausência de 

contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida 

sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas 

para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha 

legítimo interesse, ou seja da parte do proprietário contra quem se visa a 

usucapir.

A posse ad usucapionem é aquela que se exerce com intenção de dono – 

cum animo domini. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na 

posse, que adquire tônus de essencialidade. De início, afasta-se a mera 

detenção, pois, conforme visto acima (nº 285, supra) não se confunde ela 

com a posse, uma vez que lhe falta a vontade de tê-la. E exclui, 

igualmente, toda posse que não se faça acompanhar da intenção de ter a 

coisa para si – animus rem sibi habendi, como por exemplo a posse direta 

do locatário, do usufrutuário, do credor pignoratício, que, tendo embora o 

ius possidendi, que os habilita a invocar os interditos para defesa de sua 

situação de possuidores contra terceiros e até contra o possuidor indireto 

(proprietário), não têm nem podem ter a faculdade de usucapir. E é óbvio, 

pois aquele que possui com base num título que o obriga a restituir, 

desfruta de uma situação incompatível com a aquisição da coisa para si 

mesmo. Completando-lhe a qualificação é que se impõe o requisito anímico, 

que reside na intenção de dono: possuir cum animo domini”. (Pereira, Caio 

Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. IV / Atual. Carlos Edison do 

Rêgo Monteiro Filho. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 139/140).

 No caso em apreço, a parte autora não logrou êxito em comprovar que 

exercia a posse do imóvel de forma pacífica, ininterrupta e com animo 

domini, ao contrário, o que se extrai da prova produzida é que a posse 

sempre foi permitida e tolerada pela parte requerida.

 O Sr. Flávio Marangoni Costa, filho da requerida Maria Izabel Marangoni 

Costa e do de cujus José Jacinto Costa contou, em seu depoimento 

pessoal, que sabia da existência do imóvel e que existia alguém que o 

cuidava.

 Relatou que quando seu pai faleceu, veio até Tangará da Serra para 

saber quem cuidava do imóvel, tendo então encontrado o Sr. José 

Chieregatto, falecido esposo da autora Ernestina de Castro Chieregatto.

 Contou que existia um acordo verbal entre o Sr. José Chieregatto e seu 

falecido pai para o Sr. José Chieregatto cuidar do imóvel e, como 

contraprestação, lhe seria dado um terreno ou o valor equivalente, tendo, 

então, mantido esse acordo.

 Informou que sempre vinha para Tangará da Serra-MT a trabalho e 

passava no imóvel, conversava com a parte autora e seu falecido marido, 

até que propôs ao Sr. José para eles documentarem o acordo que eles 

tinham, tendo ele aceito. Assim, relatou que elaborou o documento de fls. 

131/132 e deixou na casa da parte autora para eles assinarem e pegou o 

documento uma semana após, quando retornou de Cuiabá-MT.

 Relatou que quando o Sr. José Chieregatto ficou doente e também após 

sua morte, a filha dele ligou pedindo o valor equivalente ao terreno, porém, 

informou que não tinha como dispor do montante, pois teria que vender o 

terreno. Após, ficou sabendo da presente ação.

 O documento que o Sr. Flávio Marangoni Costa mencionou em seu 

depoimento pessoal, trata-se do “Termo particular de avenças” acostado 

às fls. 131/132 dos autos, datado de 29/10/2008, em que a parte requerida 

e a parte autora acordaram o seguinte:

 Apesar da parte autora alegar que assinou referido documento sem 

saber ao certo o que estava assinando, bem como sustentar que seu 

falecido esposo já se encontrava muito frágil e acamado naquela ocasião, 

as testemunhas ouvidas em juízo, tanto as arroladas pela parte autora 

como pela parte requerida, foram unânimes ao afirmar que a Sra. 

Ernestina e o Sr. José Chieregatto eram pessoas esclarecidas e lúcidas, 

inclusive no período em que o Sr. José estava enfermo.

 Ademais, embora a parte autora tenha alegado em seu depoimento 

pessoal que nunca soube quem eram os proprietários do imóvel, ela 

afirmou que uma pessoa havia “dado” o terreno para seu falecido esposo 

cuidar e plantar, informação que corrobora com as alegações da parte 

requerida de que a posse era por eles permitida e tolerada, bem como com 

o “Termo particular de avenças” de fls. 131/132.

 Nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha da parte autora, Sr. 

Claudemar Bennert, que declarou que um dia perguntou para o Sr. José 

Chieregatto se era dele aquele terreno, tendo ele respondido que não, que 

apenas cuidava da área.

 A testemunha da parte requerida, Jurandir dos Santos Machado, 

confinante da área, relatou que tinha interesse em adquirir uma parte da 

área para igualar seu terreno e apenas tomou conhecimento de quem era 

o proprietário da área por meio do Sr. José Chieregatto, falecido esposo 

da parte autora, que lhe apresentou o Sr. Flávio Marangoni Costa, filho dos 

requeridos.

 O Sr. Davi Augusto Favaretto, testemunha da parte requerida, também 

declarou que no ano de 2010 adquiriu uma pequena área que pertencia ao 

imóvel objeto dos autos, para alinhar seu terreno, sendo que foi por meio 

do Sr. José Chieregatto que conseguiu o contato do Sr. Flavio Marangoni 

Costa, filho dos requeridos.

 Referida testemunha ainda contou que falou com o Sr. Flavio Marangoni 

Costa por telefone, tendo ele autorizado a testemunha a entregar o 

cheque do pagamento da parte do imóvel adquirida ao Sr. José Chieregatto 

e que posteriormente passaria para assinar o contrato. Informou que o Sr. 

José Chieregatto assinou o contrato como testemunha.

 O contrato de compra e venda mencionado pela testemunha Davi Augusto 

Favaretto está juntado às fls. 263/264 dos autos, comprovando que o Sr. 

José Chieregatto assinou como testemunha, o que corrobora com a 

alegação da parte requerida de que a posse exercia pela parte autora e 

seu falecido cônjuge por mera liberalidade dos requeridos.

 Com efeito, a posse decorrente de mera liberabilidade não dá ensejo à 

usucapião, por ser incompatível com o animus domini.

 Nesse sentido:
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“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE ANIMUS 

DOMINI POR QUEM EXERCE A POSSE MEDIANTE MERA PERMISSÃO - 

FUNCIONÁRIO DO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO LOCAL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A permanência no imóvel usucapiendo por 

liberalidade do proprietário e empregador do autor não induz posse”. 

(TJMT. Ap 15156/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

23/03/2018).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA - POSSE 

COM ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - ATOS DE MERA 

PERMISSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.- A usucapião é 

modalidade de aquisição originária da propriedade de bem móvel ou imóvel, 

pelo exercício da posse com animus domini, observados a forma e tempo 

exigidos em lei. - A liberalidade dos réus no uso do imóvel pela autora 

desnatura qualquer alegação de permanência deles com animus domini”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0261.07.046586-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago 

Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, publicação da 

súmula em 09/05/2018).

 Portanto, não tendo a parte autora demonstrado o direito à usucapião do 

imóvel, na medida em que o conjunto probatório leva à conclusão de que 

não estão preenchidos os requisitos necessários para sua configuração, 

a medida que se impõe é a improcedência da ação.

 Por fim, entendo que não deve ser acolhido o pedido de condenação da 

parte autora em litigância de má-fé, por não restar demonstrada atitude 

dolosa caracterizadora de ilícito processual a incidir a aplicação do 

disposto no art. 80 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 48900 Nr: 4309-43.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIO RAVAGNANI FILHO, AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIO RAVAGNANI FILHO, ESPOLIO DE 

SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882, CESAR TADEU LOPES PIOVEZANNI - OAB:210764/SP, 

ELIANDRO LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/SP 203.641, ESTEVAO 

MANOEL ALVES CORREA FILHO - OAB:7607, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, ROSELI O. P. DARONCO - OAB:11407/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, ROSELI O. P. DARONCO - OAB:11407/MS

 Autos nº: 48900.

 Vistos,

 Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que neste feito 

tramitam 03 execuções conjuntamente, quais sejam:

 a) Lélio Ravagnani Filho em face de Sérgio Evaristo Varnier referente ao 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida (fls. 09);

 b) Amauri Moreira de Almeida em face de Lelio Ravagnani Filho referente 

ao Contrato de Honorários Advocatícios (fls. 209);

 c) Amauri Moreira de Almeida em face de Espólio de Sergio Evaristo 

Varnier referente aos honorários de sucumbência fixados às fls. 16 e fls. 

318.

 No que tange à execução proposta por Lélio Ravagnani Filho em face de 

Sérgio Evaristo Varnier referente ao Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida (fls. 09), verifico que o débito correspondia à importância de R$ 

48.455,89 em 31/05/2007 (fls. 79), cujo valor foi objeto de embargos à 

execução que foram julgados improcedentes (fls. 315/331).

 Por outro lado, registro que às fls. 107/108 e fls. 134/135 foram 

bloqueados valores nas contas do executado Sergio Evaristo Varnier via 

BACENJUD, sendo que destes valores houve o levantamento da 

importância de R$ 5.577,25 em 18/12/2007 na conta do advogado Amauri 

Moreira de Almeida (fls. 128), restando depositado nos autos os valores 

bloqueados às fls. 134/135 (na época R$ 1.056,77).

 Às fls. 172/175 foi informada a revogação da procuração que conferia 

poderes ao advogado Amauri representar o exequente Lélio.

 Por conta disso, às fls. 202/207 o advogado Amauri Moreira de Almeida 

informou que, do total levantado, R$ 3.136,73 correspondia aos honorários 

de sucumbência fixados na decisão de fls. 16 e a quantia remanescente 

de R$ 2.440,52 foram para quitar parte do débito referente aos honorários 

contratuais com o Sr. Lélio Ravagnani Filho, havendo um saldo 

remanescente de R$ 9.339,59 em 27/08/2008.

 Às fls. 288/289 foi deferida a execução dos honorários de sucumbência 

e contratuais nos próprios autos pelo colega que me antecedeu.

 Às fls. 350/353 foi realizada a atualização do débito pelo contador judicial 

referente ao contrato de honorários advocatícios e aos honorários de 

sucumbência.

 Intimados a se manifestarem quanto aos cálculos apresentados pelo 

contador judicial, somente o Espólio de Sergio Evaristo Varnier se 

manifestou às fls. 377/381 referente à execução dos honorários de 

sucumbência, sustentando que houve a quitação de parte do débito com o 

levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD (fls. 128), sendo 

devido somente o valor atualizado de R$ 5.718,08 em 07/06/2017, 

referente aos honorários de sucumbência fixados nos embargos à 

execução, o que foi expressamente confirmado pelo exequente Amauri 

Moreira de Almeida às fls. 385.

 Diante disso, é possível concluir que:

 a) a execução proposta por Lélio Ravagnani Filho em face de Sérgio 

Evaristo Varnier referente ao Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida corresponde à importância de R$ 48.455,89, atualizada até 

31/05/2007;

 b) a execução proposta por Amauri Moreira de Almeida em face de Lelio 

Ravagnani Filho referente ao Contrato de Honorários Advocatícios 

corresponde à importância de R$ 9.339,59 atualizada até 27/08/2008;

 c) a execução proposta por Amauri Moreira de Almeida em face de 

Espólio de Sergio Evaristo Varnier referente aos honorários de 

sucumbência deverá prosseguir tão somente em relação aos honorários 

de sucumbência fixados nos embargos à execução, correspondendo à 

importância de R$ 5.718,08 atualizada até 07/06/2017, já que parte do 

débito já foi quitado.

 Isso porque, entendo que o advogado pode obter o pagamento dos seus 

serviços deduzindo do montante a ser levantado pelo seu constituinte, 

consoante dispõe o art. 22 da Lei nº 8.906/94 e já decidido às fls. 288/289, 

in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários 

antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

 Além disso, os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou 

advindos da sucumbência, ostentam natureza alimentar e tem preferência 

sobre outros créditos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Penhora no rosto dos 

autos do valor penhorado a favor da parte constituinte dos advogados 

agravantes Pedido de reserva tanto dos honorários sucumbenciais, como 

dos honorários convencionais - Possibilidade Honorários advocatícios, 

sucumbenciais ou contratuais, que constituem verbas de natureza 

alimentar e têm preferência sobre outros créditos não alimentares 

Execução dos honorários nos próprios autos da ação em que os patronos 

atuaram permitida, nos termos do art. 22, §4º, do Estatuto da OAB 

R e c u r s o  p r o v i d o . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2082685-45.2014.8.26.0000; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão 

Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 3ª. Vara 

Judicial; Data do Julgamento: 15/09/2014; Data de Registro: 15/09/2014) 

(Original sem grifo)

 Ante o exposto, autorizo o levantamento da importância bloqueada às fls. 

134/135 em favor do advogado Amauri Moreira de Almeida, quantia esta 
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que deverá ser deduzida do débito em face do Espólio de Sergio Evaristo 

Varnier referente aos honorários de sucumbência.

 Feito isto, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo se atentar quantos aos 

valores fixados nesta decisão.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

determino, desde já, a suspensão do processo por 01 ano, na forma do 

art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186748 Nr: 4089-93.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA DE SOUZA VASSELI, MARCELA VASELI 

HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 186748.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Edileusa de Souza Vasseli e outro.

 Executado: Banco Itaú S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Edileusa de Souza 

Vasseli e Marcela Vaseli Hoffmann em desfavor de Banco Itaú S.A., 

ambos qualificados nos autos, nos termos da petição de fls. 367/368.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte executada às fls. 373 

apresentou comprovante do pagamento da obrigação.

 Instada a se manifestar, às fls. 375/376 a parte exequente informou a 

existência de saldo remanescente e pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 Às fls. 390 a parte executada comprovou o pagamento do saldo 

remanescente.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, desde já, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 376.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280307 Nr: 9242-05.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 280307.

Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a parte Requerente não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, nem mesmo realizou o pagamento das 

custas processuais.

Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar as custas iniciais ou comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR), 

conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

Após, conclusos para análise da tutela de urgência.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280490 Nr: 9403-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 280490.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246436 Nr: 13904-46.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 246436.

 Natureza: Ação Declaratória.

Requerente: Elza Maria da Silva Moreira.

 Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta em 03 de 

maio de 2017 por Elza Maria da Silva Moreira em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que foi surpreendida com uma carta 

enviada pela parte requerida informando que foi constatada uma 

anormalidade no medidor de energia elétrica de sua residência através do 

Termo de Ocorrência nº 541478.

 Seguiu narrando que é ilegítima a cobrança das diferenças dos meses 

anteriores no valor de R$ 330,31, haja vista que não restou comprovado 

de que a irregularidade na unidade consumidora foi provocada por fraude 

do consumidor.

 Por conta disso, pugnou em tutela de urgência, para que a parte requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica.

 Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e 

honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/38.

 Às fls. 39/41 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência para determinar à requerida que se exima de suspender 

o fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento do débito em 

discussão até a resolução do mérito no presente feito, bem como foi 

designada audiência de conciliação e concedida a gratuidade da justiça.

 A parte requerida foi devidamente citada às fls. 42-vº.

 Às fls. 44 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 71/81 a parte requerida apresentou contestação, sustentando a 

correta cobrança dos valores em decorrência das irregularidades 

encontradas nas instalações elétricas do imóvel e a inexistência de danos 

morais.

 Às fls. 96/98 a contestação foi impugnada.

 Determinada a especificação de provas (fls. 100), às fls. 102 a parte 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte 

autora requereu a produção de prova oral.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Embora tenha sido determinada a especificação das provas, fato é que, 

analisando os autos, verifico que o cerne da demanda encerra questão 

estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de outras provas, porquanto os documentos já juntados no processo são 

suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser decididas, 

passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a questão fática central é a 

declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de 

recuperação de consumo, bem como indenização por danos morais.

 Pois bem. Inicialmente, cumpre-me registrar que embora os atos da 

Concessionária de Serviço de Energia Elétrica sejam presumíveis como 

verdadeiros, porquanto se equipara aos atos da Administração Pública, 

admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, 

e sim relativa.

 Em outras palavras, considerando que a presunção de veracidade é 

relativa, não basta a simples afirmação de que após realizar a inspeção, 

foi constatada uma anormalidade no medidor de energia elétrica e que a 

responsabilidade desse fato é da autora.

 Assim, no caso dos autos, consta do Termo de Ocorrência e Inspeção 

(fls. 16/17), que foi constatada irregularidade decorrente de avaria no 

medidor e não danificado/destruído como sustentou a parte requerida.

 Consta, ainda, que o medidor foi substituído e enviado ao Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso para avaliação técnica e, de acordo com 

o laudo nº 0001209/2016 do IPEM – MT, o medidor apresentou reprovação 

somente no item “Exatidão”, devendo ser registrado que constou o 

resultado de aprovado no item “Situação dos Lacres” (fls. 21).

 Assim, se restou demonstrado que não havia irregularidades nos lacres, 

não há como imputar a anormalidade do medidor à parte autora, uma vez 

que somente é possível a imposição do débito decorrente de violação de 

medidor quando apurado que tal dano foi ocasionado pelo consumidor. 

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE 

DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE 

A CONSUMIDORA DEU CAUSA À AVARIA DO EQUIPAMENTO – SELOS DE 

PROTEÇÃO INTACTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO.1- Embora os atos da Concessionária de Serviço 

de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto 

equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em 

contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.2- Para convalidar a 

cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, 

é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou 

alteração, com rompimento do lacre de proteção, provocado pelo 

consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao INMETRO que 

constatou que os selos de proteção estavam normais, motivo pelo qual 

não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia.” (Ap 5644/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, 

Publicado no DJE 15/05/2018) (Original sem grifo)

 Portanto, considerando que não há elementos efetivos de que a parte 

autora foi responsável pela avaria no medidor, entendo que a cobrança de 

recuperação de consumo é indevida.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, entendo que a cobrança irregular de recuperação de consumo, 

por si só, não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a 

ponto de lhe gerar abalo moral.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 
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aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, vexame, humilhação e sofrimento só poderão ser considerados 

dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de 

alguém.

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos, principalmente porque não houve a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial. (TJ-MT, Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, 

confirmando a tutela de urgência concedida às fls. 39/41.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código 

de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação apenas à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código 

de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280434 Nr: 9348-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CIDADE GAÚCHA-PR, LEONI MARTENS 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERITA IVETE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE TEREZINHA GERALDI 

REIS - OAB:OAB/PR 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280434.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280435 Nr: 9350-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, LUIZ ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280435.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221002 Nr: 10921-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FATIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221002.

 Vistos,

Trata-se de execução para a entrega de coisa incerta proposta por Adm 

do Brasil Ltda em desfavor de Raphael Fantinel, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 O executado pessoalmente citado (fls. 71), não depositou ou entregou a 

coisa devida, também não foi possível proceder a apreensão das sacas 

de soja, conforme certidão de fls. 87.

Assim, os exequentes pugnaram às fls. 88/89 pela conversão da presente 

execução de entrega de coisa incerta para execução de quantia certa, 

declinando o valor que entendem devido.

 É o necessário à análise e decisão.

Dispõe o art. 809 do CPC que:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 

valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for 

encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua 

avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao 

arbitramento judicial.

§ 2º. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

No caso em apreço incide a aplicação do disposto acima, uma vez, 

conforme se depreende dos autos, o devedor não entregou as sacas de 

soja, bem como restou infrutífera sua busca e apreensão, em razão da 

não localização do produto.

 Ademais, os exequentes apresentaram a estimativa do valor que 

entendem devido, preenchidos, portanto, os requisitos para a conversão 

da execução. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 
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COISA CERTA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONVERSÃO EM 

ENTREGA DE QUANTIA CERTA – ARTIGO 627 DO CPC – NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO – EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – 

DEFERIDA PENHORA ON-LINE (ART.655, I, CPC) – CÁLCULO ESTIMADO 

APRESENTADO PELO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A falta ou deficiência na representação processual 

constitui defeito sanável, bastando, somente a intimação da parte para 

regularizar a representação processual em primeira instância. 

Desnecessária a juntada de cópia da procuração dos autos da execução 

se juntada aos autos cópia da procuração existentes nos autos em 

apenso (Embargos a Execução) e coincidente o procurador com poderes 

para atuar em ambas.A ausência da certidão de publicação da decisão 

agravada, peça obrigatória que, em regra, impossibilitaria o conhecimento 

do recurso, há de ser abrandada quando por outros meios idôneos for 

possível aferir a tempestividade. Precedentes do STJ. Nas hipóteses em 

que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada, 

poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao 

valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em 

execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja 

possível, é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por 

estimativa do credor ou por arbitramento judicial. Precedentes do STJ. 

Havendo estimativa do credor, com apresentação de planilha de cálculo, 

não sendo atribuído efeito suspensivo aos embargos, deve prosseguir a 

execução, mantendo-se, portanto, a decisão que deferiu a penhora on-line 

nos termos do artigo 655, I, do CPC.” (TJ-MT, AI 112628/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016) (Original 

sem grifo)

Diante o exposto, com fulcro no art. 809 do Código de Processo Civil, 

defiro a conversão da presente execução para quantia certa.

 Por conseguinte, tendo a parte exequente apresentada a planilha 

atualizada do débito, nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte 

executada seja intimada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é 

de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto 

legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280522 Nr: 9437-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDNEY BISPO ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280522.

Vistos,

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando que seja intimado o requerente 

para proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária.

 Após, cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228154 Nr: 16848-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PARZIANELLO, JACQUELINE 

ANGELA DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228154.

Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste/MT.

Requerido: Cristiane Parzianello e Outra.

Vistos,

Trata-se de busca e apreensão proposta em 17 de outubro de 2016 por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste/MT em face de Cristiane Parzianello e 

Jacqueline Angela de Carli Zuconelli, nos termos da inicial de fls. 04/07.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 64 a parte autora informou a 

desistência e requereu a extinção do feito, nos termos do inciso VIII do art. 

485 do CPC, não se exigindo o orientado pelo § 4º do art. 485 do Código 

de Processo Civil, visto não ter sido angularizada a demanda.

É o relatório.

D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual entendo que devo homologar a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172486 Nr: 14165-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CORTES REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 
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OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 172486.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença de título judicial coletivo ajuizada por 

Edson Cortes Real em face de Banco do Brasil S/A, pugnando pelo 

pagamento da quantia de R$ 74.597,27.

O Banco Executado, às fls. 74/100, apresentou exceção de 

pré-executividade, tendo depositado judicialmente o valor perquirido para 

garantia do juízo.

Às fls. 107/138, o Exequente apresentou manifestação à exceção de 

pré-executividade.

Às fls. 149/155, foi deferido parcialmente os pedidos apresentados na 

exceção de pré-executividade, para que sejam excluídos da atualização 

os juros remuneratórios indevidamente aplicados, devendo, para tanto, o 

Exequente refazer os cálculos do débito.

Interposto Agravo de Instrumento pela parte Executada, foi deferido 

liminarmente o efeito suspensivo. Ademais, o agravo foi conhecido em 

parte e, nesta, parcialmente provido, somente para reconhecer a 

necessidade de liquidação prévia da sentença.

Às fls. 204/219 o Exequente apresentou nova memória de cálculo sem a 

inclusão dos juros remuneratórios, no valor devido de R$ 23.230,91.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Tendo em vista a atualização do débito pelo Exequente, sem a 

incidência dos juros remuneratórios, determino a intimação da parte 

Executada para se manifestar acerca dos cálculos de fls. 204/219, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio será 

homologado o cálculo apresentado para fins de liquidação e autorizado o 

levantamento da quantia apresentada pelo Exequente do montante 

depositado judicialmente (fls. 102), sendo que o valor excedente será 

devolvido ao Banco do Brasil S/A em conta que deverá ser indicada.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27188 Nr: 350-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR 

FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Ricardo Benedito 

Duniz Carvalho - OAB:10.099, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 27188.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 353, tendo em vista que com a assinatura do auto 

em 30/08/2017, considera-se perfeita, acabada e irretratável a 

arrematação, deixando de integrar o patrimônio do devedor, 

independentemente de formalização do registro da carta de arrematação 

no Registro de Imóveis.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. 

ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

ALUGUÉIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORMALIZAÇÃO DO AUTO 

DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA CARTA 

DE ARREMATAÇÃO. FRUTOS DO BEM ARREMATADO. DIREITO DO 

ARREMATANTE. (CPC, ART. 694; CC/1916, ARTS. 530, I, e 533). 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Assim como sucede nas operações 

de venda e compra de imóvel, desde a celebração do respectivo contrato, 

normalmente por escritura pública, a transferência do domínio e posse 

sobre o bem já se opera entre transmitente e adquirente. O registro 

posterior do contrato no registro imobiliário, com a transferência da 

propriedade sobre o imóvel, é requisito de validade perante terceiros 

(efeito erga omnes), mas não entre os próprios contratantes, já obrigados 

desde a celebração do negócio. Ante terceiros é que somente com o 

registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, 

aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação contratual 

originária, a transferência de domínio de imóvel. 2. O mesmo ocorre na 

arrematação de bem penhorado em execução, quando o devedor 

executado, após devidamente lavrado e formalizado o respectivo auto, já 

não pode desconhecer sua condição de expropriado do bem imóvel que 

antes lhe pertencia. No momento em que a alienação judicial se torna 

perfeita e acabada, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor, 

independentemente de formalização do registro imobiliário da Carta de 

Arrematação. 3. No caso, a relação jurídica em exame é aquela travada 

entre a própria executada expropriada, como locadora, e o arrematante, 

sócio da sociedade empresária locatária, não tendo os referidos artigos 

do anterior Código Civil, que tratam do registro do bem imóvel, o alcance 

pretendido pela ora recorrente. 4. Em julgado recente, proferido em caso 

análogo, esta Corte Superior entendeu prevalente a antecedente 

arrematação, perfeita e acabada, até mesmo em face de outro credor, 

noutra execução (REsp 866.191/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011). 

5. Recurso especial desprovido.” (REsp 698.234/MT, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 30/04/2014) 

(Original sem grifo)

Diante disso, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para proceder com o cancelamento da Av. 7 da 

matrícula nº 20.871 e o registro da carta de arrematação, cumprindo ao 

arrematante o prévio pagamento dos respectivos emolumentos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157489 Nr: 6089-37.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DE ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMPRA PREMIADA, FERNANDO ALVES 

DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº: 157489.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Regiane de Almeida Mendes.

 Requerido: J F Compra Premiada.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

em 22 de julho de 2013 por Regiane de Almeida Mendes em face de J F 

Compra Premiada, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 19 de julho de 2012 celebrou 

com a requerida um contrato de financiamento para aquisição de uma moto 

Honda, modelo NXR Bros 150 E9, com pagamento em 48 parcelas de R$ 

309,00 (trezentos e nove reais).

 Seguiu narrando que após ter realizado o pagamento de dez parcelas foi 

surpreendida com a notícia de que a requerida havia suspendido suas 

atividades por força de decisão judicial.

 Por conta disso, tendo restado frustradas as tentativas de solucionar o 

problema diretamente com a requerida, pugnou pela condenação da 

requerida a ressarcir o valor de R$ 7.577,90 a título de dano material e o 

pagamento do valor de R$ 37.889,98 a título indenização por danos 

morais.

 Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão 

do ônus da prova.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/32.
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 Despachada à inicial (fls. 33), a parte requerida compareceu aos autos e 

apresentou contestação às fls. 40/65, sustentando preliminarmente a 

necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação 

civil pública.

 No mérito, sustentou que seus bens e ativos foram bloqueados e 

indisponibilizados por ordem judicial, estando impossibilitado de rescindir o 

contrato do autor, vez que não dispunha dos valores para a devolução.

 Sustentou, ainda, que pela forma e modalidade do contrato celebrado, a 

restituição deve ser proporcional ao valor econômico da chance perdida.

 Aduziu que inexiste qualquer fato que pudesse ensejar o dano moral 

alegado pelo autor, bem como não restou demonstrado o índice de 

correção monetária e juros utilizados na planilha de cálculo das parcelas 

pagas.

 A contestação foi impugnada às fls. 145/158.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 160/161 a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide e caso não seja possível, pela 

produção de prova oral, enquanto que a parte requerida permaneceu 

inerte, conforme certidão de fls. 163.

 Às fls. 164 o feito foi saneado, oportunidade em que foi determinada a 

suspensão do feito até o julgamento da ação civil pública.

 Às fls. 166/181 a parte autora informou que interpôs recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que determinou a suspensão do 

processo, sendo que este foi provido pela decisão monocrática de fls. 

189/192 e determinado o prosseguimento da ação.

 Às fls. 199 foi determinada a intimação da parte requerida para 

regularizar sua representação processual, no sentido de comprovar que o 

Sr. Fernando Alves da Silva e a Sra. Jezyka Andrea Tanhon Carroso 

possuem poderes para representar a empresa requerida.

 As cartas de intimação da parte requerida foram devolvidas. Assim, às 

fls. 205/206 foi determinada a intimação da parte autora para informar o 

endereço correto.

 Às fls. 207/240 juntaram documentos que comprovam que o Sr. Fernando 

Alves da Silva e a Sra. Jezyka Andrea Tanhon Carroso possuem poderes 

para representar a empresa requerida.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Em primeiro lugar, reputo suprida a irregularidade processual da parte 

requerida, uma vez que às fls. 210/240 a parte autora juntou documentos 

que comprovam que o Sr. Fernando Alves da Silva e a Sra. Jezyka 

Andrea Tanhon Carroso possuem poderes para representar a empresa 

requerida.

 No que tange ao pedido formulado na contestação pela parte requerida de 

suspensão do presente feito até o deslinde da ação civil pública (cód. n.º 

155548), essa questão já foi apreciada pelo TJMT no recurso de agravo 

de instrumento de fls. 188/192, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 104 DO 

CDC – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO INEXISTENTES – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A previsão do artigo 104 do CDC é de 

que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações 

individuais, portanto elas convivem de forma particularizada, sem 

necessidade de suspensão do feito”. (TJMT. AI nº 153352/2014. Segunda 

Câmara Cível. Des. Maria Helena G. Póvoas. Julgado em 26/03/2015).

 Portanto, o presente feito deverá ter normal prosseguimento.

 Não existem outras questões prejudiciais a ser decididas, razão pela qual 

passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Pretende a parte autora a condenação da parte requerida a restituição 

dos valores pagos, em dobro, além da sua condenação em indenização 

por danos morais.

 Conforme consta dos autos, a parte requerida teve suas atividades 

suspensas por determinação judicial, de modo que a parte autora não 

pode ser lesada pela impossibilidade de dar continuidade ao contrato, 

principalmente porque a

parte requerida não logrou êxito em demonstrar que a atividade de compra 

premiada era exercida de forma regular/legal.

 In casu, a parte autora comprovou o pagamento de dez parcelas, uma no 

ato da assinatura do contrato (fls. 28) e outras nove parcelas por meio do 

carnê acostado às fls. 30, que totalizam o montante de R$ 3.090,00.

 Assim, o pedido de restituição dos valores pagos merece ser acolhido, 

porém, na forma simples, pois conforme entendimento firmado pelo STJ, 

não é cabível a repetição em dobro nos casos em que não comprovada a 

má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.544 DO CPC)- AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. 

Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da 

inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não 

comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. 

Precedentes. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela não 

configuração de má-fé e para derruir tal fundamento seria imprescindível a 

análise dos elementos fáticos dos autos, providência inviável face o óbice 

da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 

177.670/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

11/02/2014, DJe 18/02/2014).

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, é de se convir que o simples descumprimento contratual por 

parte da requerida, não se revelam suficientes a atingir a dignidade da 

pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral.

 Esse é o entendimento assente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.- 

Dissídio jurisprudencial comprovado. 2.- "O inadimplemento de contrato, 

por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à 

personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode 

gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente 

para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o 

descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível." 

(REsp 876.527/RJ). 3.- Agravo improvido”. (AgRg no AREsp 287.870/SE, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 

05/06/2013 ).

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos”. (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial para condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor de 

R$ 3.090,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora segundo 
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o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação 

válida, ficando indeferido o pedido de condenação da requerida em danos 

morais.

 Considerando que houve a sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil, devendo a parte autora arcar com 70% dessa 

quantia e a parte requerida com 30%, ficando esta condenação com a 

exigibilidade suspensa, em relação à parte autora, razão da concessão da 

gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151941 Nr: 548-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862, DECIO FREIRE - OAB:56543

 Autos nº: 151941.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Ellen Cristina Martins do Nascimento.

 Executado: Cnova comercio Eletronico S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ellen Cristina Martins 

do Nascimento, em desfavor de Cnova comercio Eletronico S/A, ambos já 

qualificados.

 Às fls. 203 foi determinada a intimação da executada para, no prazo de 

15 dias, efetuar o pagamento do débito, tendo esta permanecido inerte, 

conforme certidão de fls. 205.

 Às fls. 206/208 a penhora on line via BACENJUD restou inexitosa.

 Às fls. 209/214 a parte exequente requereu a penhora on line via 

BACENJUD nas contas das empresas Novasoc Comercial Ltda e 

Companhia Brasileira de Distribuição, uma vez que teriam incorporado a 

empresa executada.

 Instada a se manifestar, às fls. 241/246 a empresa Cnova Comércio 

Eletrônico S/A compareceu aos autos, requerendo a redução da multa, 

bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo a 

parte exequente se insurgido em relação a estes pedidos.

 Às fls. 296/302 foi determinada a expedição de mandado de busca e 

apreensão de um notebook comprovadamente igual ou superior qualidade 

junto a Loja Casas Bahia, pois pertencente à parte executada, bem como 

foi reduzida a multa e realizada a penhora on line via BACENJUD referente 

ao valor da condenação e da multa, a qual restou exitosa.

 Às fls. 304 foi certificado o decurso de prazo para as partes recorrerem 

da decisão de fls. 296/302.

 Às fls. 305/306 a parte exequente requereu o levantamento da 

importância bloqueada, bem como pugnou pela expedição do mandado de 

busca e apreensão do notebook.

 Às fls. 308 foi autorizado o levantamento da importância bloqueada, a 

qual foi levantada às fls. 317.

 Às fls. 318 as partes foram intimadas para se manifestarem acerca dos 

valores depositados nos autos.

 Às fls. 322/324 a busca e apreensão do notebook foi cumprida.

 Às fls. 328/329 a parte exequente informou que os valores depositados 

pertencem à parte executada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, cumpre-me registrar que já foi realizado o levantamento dos 

valores referente à condenação e multa através do alvará de fls. 317, bem 

como o notebook, objeto da obrigação de fazer, foi entregue a parte 

exequente, conforme auto de busca e apreensão de fls. 323.

 Sendo assim, diante da satisfação da obrigação exequenda, entendo que 

o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, desde já, defiro à parte executada, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial em conta bancária a 

ser indicada.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 4447-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, ALESSANDRO ERISSON 

ZAVELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CONSTANCIA DE OLIVEIRA, ENIO 

PELEGRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - 

OAB:12491/MS, NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO - OAB:13355/MS, 

THIAGO MACHADO GRILO - OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7348 Nr: 2024-24.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNA DE TANGARÁ, ANTONIO RAMÃO 

OCAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Certifico que em cumprimento à determinação de fls.1455/1456, 

encaminho os autos para intimação da parte executada, para no prazo de 

05 (cinco)dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de 

fls.1487/1515.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280433 Nr: 9346-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL JOAÇABA-SC, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VOLKMANN - 

OAB:25.331-SC, MICHELE KROETZ - OAB:17.374-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Esmeralda, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo de 30 

dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que determina o 

item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: 

"Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280490 Nr: 9403-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de três 

diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Centro desta cidade, 

devendo ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 17317-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVES NEVES, JOSE CORNELIO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.677,00 (mil, seiscentos e setenta 

e sete reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 3496-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE 

SAMPAIO DE MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que o advogado RAONNY ALVES DE SANTANA (OAB/MT 

22158-O) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247161 Nr: 14508-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 Certifico que, desapensei destes os autos em apenso n.º 157076, de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso 

contra Ovídio Mendes Barbosa e Nelio Brasil Felipe, para terem regular 

seguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20012 Nr: 3228-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que, intimo a parte exequente junte, no prazo de 15 dias, tanto no 

presente feito como na carta precatória em trâmite na Comarca de Quedas 

do Iguaçu-PR, planilha atualizada do débito, com a dedução dos valores já 

recebidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194395 Nr: 10449-44.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAYNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE MELLO 

- OAB:11.295

 Certifico que o advogado ALTEMAR DIAS DA GAMA (OAB/MT 18322/MT) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que o advogado ALTEMAR DIAS DA GAMA (OAB/MT 18322/MT) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154092 Nr: 2730-79.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELI PAULA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 5923-05.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO FERNANDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164165 Nr: 1844-46.2014.811.0055

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO QUINTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165818 Nr: 4757-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166686 Nr: 6350-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 9085-71.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171971 Nr: 13561-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOMEDES BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 
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manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172227 Nr: 13842-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172545 Nr: 14213-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172896 Nr: 14489-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173933 Nr: 15732-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LUCHTENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174399 Nr: 16279-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174445 Nr: 16316-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175684 Nr: 17656-31.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO HAMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176916 Nr: 18986-63.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO INACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179572 Nr: 21638-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDECLEIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180074 Nr: 22007-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180673 Nr: 22615-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LINARDI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196259 Nr: 11895-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181864 Nr: 23972-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194564 Nr: 10555-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132488 Nr: 2285-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE 

MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA, VLADEMIR DOMINGOS 

CARBONERA, ADRIANE LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que, ante a juntada da petição de fl. 76, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, 

a fim de intimar a parte requerida a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4881-18.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSP, SONIA LORDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162525 Nr: 13968-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR VALERIO NETO - OAB:OAB/PR 

40112, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173204 Nr: 14833-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL AMARO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160138 Nr: 9720-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 21886 Nr: 1140-19.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GALINDO SILVESTRE - 

OAB:55.325-DF

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278734 Nr: 8030-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ROBERTO ROLIM DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125365 Nr: 4377-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135647 Nr: 5842-27.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:21994/O, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 8382-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE TEREZINHA KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a manifestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se 

sobre referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139247 Nr: 9707-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM GREGORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 244996 Nr: 12811-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMEGA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

ELETRICA LTDA ME, FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ, EVERALDO 

DA SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 Execução Fiscal

Processo nº 12811-48.2017 (Cód. 244996)

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

contra Eletromega Instalação e Manutenção Elétrica Ltda Me, Franceni 

Alves dos Santos Diniz e Everaldo da Silva Diniz.

O exequente requereu à fl. 47/48 a desistência da ação, sem ônus para 

as partes, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80, ante o cancelamento da 

CDA.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor informou que fora cancelada a 

CDA exequenda, via consequência, requer a extinção da presente.

A Lei de Execução Fiscal, por sua vez, determina em seu artigo 26 que: 

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.”

Desta feita, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e 

artigo 26 da LEF.

 Em tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido 

cancelamento em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças 

futuras atinentes a esta CDA.

Transitada em julgado nesta data para o exequente, em decorrência da 

renuncia ao prazo recursal.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147344 Nr: 7130-73.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 915-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156548 Nr: 5159-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMANETE FAGUNDES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136551 Nr: 6812-27.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, ante à juntada da informação de fl. 136, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da efetiva implantação 

do benefício, sob pena dos autos serem remetidos à Instância Superior no 

estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142175 Nr: 1551-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157534 Nr: 6130-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

88/90, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171440 Nr: 12950-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESRON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134687 Nr: 4794-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES ANASTÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 148/154, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal, informando os dados necessários para 

expedição do alvará.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131695 Nr: 1461-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON HONORATO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 132/137, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal, informando os dados necessários para 

expedição do alvará.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252791 Nr: 19031-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245884 Nr: 13423-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para juntar nos autos, no prazo legal, cópia da guia de 

diligencia referente o deposito de diligencia que acompanhou a petição de 

protocolo n. 279358, em 14/05/2018,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254111 Nr: 19954-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos,

Analisando detidamente o acordo apresentado entre as partes, verifica-se 

a impossibilidade de sua homologação, visto ser de responsabilidade da 

parte requerida o pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

consoante sentença de fls. 224/227 e acordão de fls. 280/288.

Ressalta-se, outrossim, que mencionadas custas processuais e taxa 

judiciária são devidas ao Estado de Mato Grosso e não ao requerente.

Assim, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da 

homologação dos demais termos do acordo.

Após, encaminhem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Vistos,

Ante o manifesto desinteresse de exequente, proceda-se o levantamento 

da restrição judicial de fl. 291.

Considerando-se que a recente (23/02/2018) realização de pesquisa junto 

ao sistema BacenJud (fls. 284) restou infrutífera, indefiro o novo pedido 

de penhora via Bacenjud por ausência de fundamentação, sendo inviável 

a reiteração irrestrita das mesmas diligências pelo Juízo sem qualquer 

justificativa da parte credora.

Por fim, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens 

da parte executada para satisfação do crédito, nos termos do §3º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que este Juízo homologou a proposta 

de honorários do perito judicial (fl. 409), sendo que o exequente efetuou o 

pagamento de 50% dos valores (fl. 416), pugnando pelo parcelamento da 

outra metade para o final dos trabalhos periciais (fl. 415).

Instado, o perito judicial se manifestou pelo adimplemento total dos 

honorários periciais (fls. 422/423).

Consoante interpretação do §6º do artigo 98 e §4º do artigo 465, ambos 

do Código de Processo Civil e do §6º do artigo 468 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, o juiz analisará os 

pedidos de parcelamento das despesas do processo, atentando-se às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a perícia não possui valor elevado (R$2.860,00) e o 

exequente, responsável pelo pagamento, cuida-se de instituição financeira 

que demonstra indícios para o pagamento das custas do processo, sem, 

conduto, demonstrar qualquer situação excepcional que justificasse o 

direito ao parcelamento.

Desse modo, intime-se o exequente para que efetue o pagamento do 

remanescente de 50% dos valores referente aos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de restar prejudicada a prova pericial.

Com o pagamento, comunique-se perito judicial para iniciar os trabalhos.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280613 Nr: 9473-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, constata-se que não há comprovação de constituição 

em mora do devedor, diante da ausência de apresentação de notificação 

extrajudicial, razão porque não preenchidos os requisitos do artigo 2º, 

§2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280197 Nr: 9122-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BATISTA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, constata-se que não há comprovação de constituição 

em mora do devedor, visto que o requerente colacionou aos autos apenas 

metade do Aviso de recebimento, consoante documento à fl. 15V.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280184 Nr: 9118-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ERMITA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, constata-se que não há comprovação de constituição 

em mora do devedor, diante da ausência de apresentação de notificação 

extrajudicial, razão porque não preenchidos os requisitos do artigo 2º, 

§2º, do Decreto Lei 911/69.

Outrossim, ressalta-se que o Aviso de Recebimento de fl. 15V se refere a 

pessoa diverso do requerido e endereço diverso do que consta do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212251 Nr: 3851-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU PEREIRA VILELA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Newton de Oliveira, FRANCISCO 

ALENCAR GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título ajuizado por Carlos Tadeu Pereira em 

desfavor de José Newton de Oliveira e Francisco Alencar Gouveia, todos 
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qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 110/112, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 22/07/2018 (3ª parcela).

Honorários sucumbenciais como acordado e eventuais custas 

remanescentes a cargo dos executados.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276492 Nr: 6093-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI, THAISE AYRES 

BEZERRA ZULI, FABIO BREVES WASHINGTON, ANDREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

dos executados, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de 

diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante e guia nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276492 Nr: 6093-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI, THAISE AYRES 

BEZERRA ZULI, FABIO BREVES WASHINGTON, ANDREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Jose do Rio Claro-MT para 

citação dos executados, devendo, no ato da retirada, comprovar o 

pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212725 Nr: 4264-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME, OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Açofer Indústria e 

Comércio Ltda. em desfavor de V. V. Veroneze ME e Osni José de Araújo, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 73/74, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes a cargo 

da parte executada.

Ressalta-se que o pedido de isenção de custas processuais 

remanescentes somente é aplicável aos casos em que a transação ocorre 

antes da sentença, o que afasta sua aplicação no presente feito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173353 Nr: 15019-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETI APARECIDA OLIANI 

GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Colha-se a manifestação do contador sobre as impugnações apresentads.

Oportunize-se a manifestação do embargado quanto a conexão aventada 

pelo embargante.

Sem prejuízo, diligêncie-se junto ao Cartório da 3ª transladando-se para o 

presente feito cópia da memória de cálculo eventualmente apresentadas 

pelas partes e contador judicial.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219693 Nr: 9671-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, indefiro diligência junto ao sistema Infojud para busca de bens 

penhoráveis, visto que o processo pende de citação do executado.

Outrossim, compulsando aos autos, verifica-se que não foram esgotadas 

das tentativas de localização do executado, vez que não houve expedição 

de carta/mandado de citação nos endereços localizados perante os 

sistemas Infoseg, Bacenjud e Renajud.

Desse modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação do 

executado Walter Delfino Silva junto aos endereços obtidos através dos 

sistemas Infoseg, Renajud e Bacenjud às fls. 103, 105 e 108, sendo eles:

• Rua 06A, n.º 69-W, Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000 (fl. 

103 e 108).

• Rua 06A, n.º 175-W, Jardim Acácia, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000 (fl. 108).

• Fazenda Est. Irenopolis Poxoreo, Faz. Boca da M, s/n, Caixa Postal 14, 

Juscimeira/MT, CEP 78810000 (fl. 105).

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Rodrigo Caletti Deon, 

Rubia Argenta Deon e Piracanju Participações Ltda. ME (fls. 951/955), 

contra a decisão nos autos em apreço (fls. 946/947), por entender que a 

referida decisão apresenta contradição/omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 959), com a 

apresentação de contrarrazões pelo exequente (fls. 964/967).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Sustentam os embargantes que indicaram bens à penhora, colacionando 

aos autos laudo de avaliação dos mesmos. E que a penhora dos imóveis e 

dos maquinários indicam excesso de execução.

 Contudo, verifica-se que não assiste razão aos embargos, visto que não 

há contradição/omissão na decisão em análise, pretendendo a recorrente, 

na verdade, com a interposição desse recurso, a reapreciação do mérito.

Outrossim, o laudo de avaliação colacionado aos autos é unilateral, 

apenas sendo possível a analise de excesso de execução quando da 

avaliação dos bens penhorados em Juízo, os quais foram ofertados em 

garantia pelos próprios executados.

Por fim, ante o manifesto desinteresse do exequente (fls. 956/957), 

proceda-se o levantamento de alvará dos valores bloqueados às fls. 

949/950 em favor dos executados.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153803 Nr: 2466-62.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. K. MASIERO SILVA-ME, RICARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da expedição de alvará eletrônico de 

n.406033-4/2018, valor R$ 3.432,73, beneficiário Wagner Luís Franciosi 

Gomes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277734 Nr: 7215-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

penhora e avaliação, no endereço Rua 32, 128-E, jardim Goiás cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273957 Nr: 4255-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR BERTA, ZUBEIDE BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao 

complemento de diligencia solicito da parte autora que providencie o 

pagamento da importância de R$ 514,36 (Quinhentos e quatorze reais, e 

trinta e seis centavos) a titulo de complemento das despesas de condução 

referente 14 diligências locais realizadas nesta cidade para localizar e e 

citar os devedores, a qual deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao em nome 

do oficial de justiça Mauricio Greco Sorroche, e o recibo juntado aos 

autos. Devolvemos o r. mandado na central de mandados. Devolvo o r. 

mandado na central de mandados e aguardo com a segunda via do 

mandado em mãos, para cumprimento do artº 652 Parágrafo I, do CPC. O 

referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra -MT, 22/maio/2.018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141355 Nr: 677-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMAO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 Vistos,

Ante o requerimento retro, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228352 Nr: 17003-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - 

OAB:41800, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749B, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 59 e 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235326 Nr: 1566-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES ANTONIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cerejeiras-RO para CITAÇÃO, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 241 de 833



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243855 Nr: 11882-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. K. S. SANCHES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON LUIZ DOS SANTOS, MARCIA 

CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/MT, JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, evaldo luiz rigotti 

- OAB:5894/MS, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 , sob pena de extinção da reconvenção, bem como para que emende o 

pedido reconvencional para inclusão de Marcia Cristina Costa dos Santos, 

também sob pena de extinção da lide reconvencional.Por fim, inviável o 

deferimento do pedido de antecipação de tutela da lide reconvencional 

seja pela ausência de qualquer descrição de perigo de dano que não pode 

ser tido como a simples demora para o julgamento definitivo do titulo, seja 

por não se encontrar suficientemente evidenciada a probabilidade do 

direito do autor, visto que se mostra questionável o cumprimento do 

contrato frente a aparente impossibilidade de transmissão do domínio do 

imóvel dado como pagamento parcial, razão pela qual indefiro o 

pleito.Outrossim, para o prosseguimento do feito, após a regularização da 

lide reconvencional, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas e indiquem pontos que reputam controvertidos, bem como informe 

expressamente se possuem interesse no saneamento em audiência, tanto 

para a fixação dos meios de prova e pontos controvertidos em 

cooperação com as partes, seja para nova tentativa de conciliação.Após, 

cumprido integralmente a decisão e colhida a manifestação das partes, 

bem como as providências necessárias para a regularização da lide 

reconvencional ou certificado o decurso do prazo para tanto, conclusos 

para eventual julgamento antecipado, saneamento ou designação de 

audiência para o saneamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 5 de junho de 2018.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136625 Nr: 6894-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALENO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para que apresente cópia do acordo celebrado 

entre as partes ou comprovante de quitação do contrato objeto da 

revisional, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, reitere-se intimação a instituição 

financeira para que apresente os dados bancários para levantamento do 

valor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2383 Nr: 573-95.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

ROBERTO CELESTE MAURO, LUIZ CARLOS CIARINI, CLEUSA MARIA 

MUNDO, LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, ZILMA 

APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Vistos,

O exequente imputa a devolução da Carta Precatória sem cumprimento 

devido à certidão negativa do oficial de justiça, pugnando pelo 

desentranhamento da carta outra expedida e continuação dos atos 

processuais (fl. 369).

Contudo, analisando a Carta Precatória n.º 2666-33.2016.811.0033 

perante o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Groso, cujo 

extrato segue anexo, verifica-se que o exequente foi devidamente 

intimado para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça (DJe 10103), razão pela indefiro o pedido de desentranhamento da 

carta precatória.

Desse modo, expeça-se nova Carta Precatória para proceder à avaliação 

e, em caso de desinteresse do exequente na adjudicação, a realização de 

hasta pública, encaminhando-se cópia do laudo de avaliação de fls. 

247/248.

Ressalta-se que cabe ao exequente o acompanhamento dos atos 

processuais a serem realizados perante o Juízo Deprecado e o 

peticionamento perante os autos da Carta Precatória para efetuar 

indicações para o cumprimento dos atos ou sanar eventuais 

questionamentos, visto que a diligência será realizada na área de 

competência territorial do Juízo Deprecado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280357 Nr: 9295-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEIA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, atentando-se ao preenchimento dos requisitos 

legais, defiro a tutela de urgência postulada para determinar às requeridas 

que conserte o veículo Ford KA placa: QBC4756 de propriedade da 

requerente, sob às expensas da garantia, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a entrega e retirada do veículo nesta cidade. Além disso, deverão as 

requeridas forneceram à requerente carro reserva enquanto perdurar o 

conserto do veículo.Ressalta-se que em caso de descumprimento das 

medidas deferidas será aplicada multa diária no valor de R$ 200,00, 

limitando-se esse preceito cominatório ao valor de R$ 20.000,00.Nos 

termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 15h00, devendo 

os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme 

pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do CPC, será oportunizada à autora a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Ressalta-se que quando 

do requerimento de produção de provas às partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, bem como indicar os pontos 

controvertidos da demanda.Sem prejuízo das deliberações supra, 

intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, substitua o 

documento de fl. 53, visto que se encontra ilegível.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 4618-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO EMERSON MAZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos,

Intime-se o executado para que comprove nos autos a homologação do 

plano de recupeação e oportunize-se então a manifestação das partes 

sobre a extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230239 Nr: 18671-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença de folhas 98/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito referente à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

do executado localizada na ESCOLA ESTADUAL ANTONIO 

CASAGRANDE, Jardim do Sul, Tangará da Serra/MT; Rua Celso Rosa Lima 

nº 677-N ou Rua Júlio Martinez Benevides, nº 782-S, Tangará da 

Serra/MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, endereço rua 03, 927-W, Jardim Parati nesta cidade, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:15322/O

 Vistos,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 80/92, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 68/69, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 74883/2016).

Outrossim, nos termos do artigo 357, §3º do Código de Processo Civil, 

designo audiência de saneamento para o dia 28 de junho de 2018, às 

14h00min (MT), ocasião em que serão delineadas as questões de fato e 

de direito controvertidas, as provas produzidas e as eventualmente ainda 

necessárias para deslinde da ação, oportunamente postuladas pelas 

partes.

Ao ato deverão comparecer as partes e advogados, sendo que a eventual 

ausência será considerada como ato atentatório à dignidade da Justiça 

(artigo 6º do CPC).

No mais, com o fim de cumprir a integralidade da decisão de fls. 68/69, 

intime-se o embargado para que especifique e justifique as provas que 

pretende produzir e indique os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo legal.

Por fim, recebo a renúncia da patrona da embargada (fl. 79), sendo 

dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a existência de 

outros procurados nos autos, consoante o § 2º do artigo 112 do Código 

de Processo Civil.

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217565 Nr: 7992-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS, ZAQUIELY GUZATTI 

KLAFKE RODRIGUES, EDINEY RODRIGUES, EDINEY RODRIGUES & CIA 

LTDA, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES, Oesle Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, ZAQUIELY GUZATTI KLAFKE RODRIGUES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES, Oesle 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos,

Ante o certificado à fl. 277, defiro o pedido de requisição de força policial 

para o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel, nos termos do 

§2º do artigo 782 do Código de Processo Civil.

Ressalto que mencionada ordem se trata de decisão que concedeu tutela 

de urgência (fls. 88/89), cujo recurso interposto (fls. 137/144) foi negado 

provimento (fls. 168/172 e 181V/185), sendo convalidada em definitivo a 

emissão liminarmente concedida em sede de cognição exauriente (fls. 

237/240).

Outrossim, caso os autos se encontre apto para remessa à 2ª instância, 

proceda-se abertura de autos complementar para o cumprimento da ordem 

de desocupação.

No mais, atente-se à Secretaria quanto o processamento do recurso de 

Apelação interposto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 220507 Nr: 10466-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANIL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, qunto a certidão: 

Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias e o executado não 

comprovou nos autos pagamento do valor da dívida, acrescidos dos 

honorários advocatícios, que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação, conforme mandado juntado às folhas 

74/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214377 Nr: 5557-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, 

LUCIENE VIEIRA, ITALO EDUARDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA 

- OAB:20.491/MT, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, 

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca das 

correspondências devolvidas de folhas 50/53, bem como apresentar o 

endereço atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4701 Nr: 543-60.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RICARDO 

JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/MT, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, SÉVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 [...]Consoante entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso quando demonstrado que no imóvel há estabelecimento de 

uma entidade familiar, constituindo bem de família, necessária a 

desconstituição da penhora, vejamos:Nesse sentido:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA 

RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90. RECURSO PROVIDO. 

Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado 

para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, deve ser 

desconstituída a penhora por força do disposto no art. 1º da Lei nº 

8.009/1990. (TJMT. AI 72391/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017)Assim, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade do 

imóvel sob a matrícula n.º 29.524 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT, por se tratar de imóvel protegido pelos preceitos da 

Lei 8.009/90.Isto posto, determino a desconstituição da penhora realizada 

sobre o imóvel, por ser ato absolutamente nulo, em conformidade com a 

Lei 8.009/90, que proíbe a constrição de imóveis considerados bens de 

família. Por outro lado, ante o certificado à fl. 561, intime-se o executado 

para indicar a exata localização do imóvel sob a matrícula n.º 11.299 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das medidas cabíveis à 

espécie, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140520 Nr: 11090-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da expedição de alvará eletrônico de 

n.402988-7/2018 de folhas 230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 25664-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do requerido, 

bem como manifestar quanto à certidão do oficial de justiça: NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, RAFAEL 

BENEDITO FERMINO LOPES, uma vez que a funcionário da residência, Sra. 

Maria, informou que não há a pessoa a ser citação e que os moradores 

são os Senhores Valdir e Kátia e que estão no imóvel há pouco mais de 

um ano.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181345 Nr: 23423-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Associação 

dos Advogados do Banco do Brasil em face de Baltazar Zílio, visando o 

recebimento de valores dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão 

de fls. 155/161.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 207).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 
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exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Após, encaminhe os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 421-13.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO LUIZ DALL'IGNA, EDSON 

DALL´IGNA, STELA MARIS DALL'IGNA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação do autor para providenciar das custas no valor de R$ 13, 78 

referente à baixa de penhora, a ser pago no balcão no cartório de 1º 

oficio de Registro de Imóvel de Diamantino MT OU depositado na conta do 

favorecido Paulenes Cardoso da Silva, banco do Brasil Agencia 0787-0, 

C/C 15.399-0, devendo comprovar o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Rodrigo Caletti Deon, 

Rubia Argenta Deon e Piracanju Participações Ltda. ME (fls. 1.276/1.278), 

contra a decisão nos autos em apreço (fl. 1.272/1.273), por entender que 

a referida decisão apresenta contradição/omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 1.279), sem a 

apresentação de contrarrazões, vez que não angularizada a relação 

processual.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Sustentam os embargantes que procederam a emenda a inicial dentro do 

prazo legal, com a juntada aos autos de declaração de imposto de renda 

que comprova os requisitos para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Contudo, verifica-se que não assiste razão aos embargos, visto que não 

há contradição/omissão na decisão em análise, pretendendo a recorrente, 

na verdade, com a interposição desse recurso, a reapreciação do mérito.

Outrossim, a decisão impugnação foi clara ao consignar que dá analise da 

declaração da imposto de renda da parte se constatou a existência de 

vasta atividade econômica.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135197 Nr: 5355-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANI PEREIRA CHIERIGATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL - JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente Samuel Francisco para que emende seu pedido 

iniical apresentando memoria atualizada do débito e atentando-se para sua 

cota parte,

Outrossim, oportunize-se a manifestação de ambos os patronos 

exequente quanto a gratuidade deferida a fls. 43.

Após conclusos para analise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos da guia de diligência do 

oficial de justiça referente o deposito mencionado a petição de protocolo n. 

A 226687 em 23/05/2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, da expedição de alvará eletrônico de n 

400251-2/2018, VALOR R$ 27.787,74 e alvará eletrônico n. 

400254-7/2018, beneficiário Henrique Luiz C. Domingues.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233323 Nr: 22163-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAERCIO ALVES PAULINO,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no endereço Shopping Popular nesta comarca, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante e guia nos autos a fim de que se efetive 

o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15607 Nr: 1687-30.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 
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OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Vistos,

Inicialmente, ante o requerimento retro, proceda-se a substituição do polo 

ativo do presente feito, visto que se trata de cumprimento de sentença de 

honorários sucumbenciais, remetendo-se os autos ao Cartório Distribuidor.

Tome-se por termo a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 525 

do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, 

expedindo-se o necessário para seu registro.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

Posteriormente, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Campo 

Novo dos Parecis/MT com o fim de proceder à avaliação e expropriação 

do imóvel penhorado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 4727-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

de avaliação, endereço Rua Euclides G. Medeiros, 577 E Centro, nesta 

cidade, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225213 Nr: 14445-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MARTINS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação 

e intimação, endereço Rua Júlio Martinez Benevides n. 588, Centro, nesta 

cidade, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 6228-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA FERENCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

nos endereço RUA ANTONIO Hortolani, nº 277-N, Centro, Tangará da 

Serra/MT, NOLETO PRODUTORA, Tangará da Serra/MT; Rua 48, 182-E, 

Jardim Europa, Tangará da Serra/MT; Rua Osvaldo Farias de Oliveira (da 

Silva), 182-E, Tangará da Serra/MT; Rua 100, s/nº, quadra 15, Lote 20, 

Tarumã II, Tangará da Serra/MT; Rua 30 de julho, 150, Santa Terezinha, 

Tangará da Serra/MT; Rua Antônio José Silva, 577, Tangará da Serra/MT; 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 6228-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA FERENCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Barra do Bugres-MT para citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8580 Nr: 1138-88.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Intimação do autor para retirar o termo de redução de penhora expedido 

nos autos, bem como apresentar o endereço atualizado da esposa do 

executado a fim de efetivar a intimação do termo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 971-95.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAULICEIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Intimação das partes para querendo manifestar acerca do termo de 

penhora expedido nos autos as folhas 236, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136394 Nr: 6648-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE 

RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA 

VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA 

DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca do 

cálculo judicias atualizado de folhas 292/293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181137 Nr: 23153-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME, 

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA, ANA PAULA VENANCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por outro lado, indefiro, por ora, o pedido de fl. 114, postergando sua 

análise para após a comprovação de esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens em nome dos executados, notadamente 

certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

art. 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, 

nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275927 Nr: 5624-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE BARAGAO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investimento em face de Marcos Henrique Baragão 

Correia, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Contudo, a fl. 22 noticia à parte autora a realização de acordo extrajudicial 

entre as partes, pugnando pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é a possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud à fl. 20.

Custas finais pela autora, visto que desistente, nos termos do artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250154 Nr: 16714-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação, 

endereço Rua 16, 1214-N, jardim Itália, nesta cidade, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante e guia nos autos a fim de que se efetive 

o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276719 Nr: 6337-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX EDUARDO GALEGO - 

OAB:259772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

endereço Rua João do Prado Arantes, N. 187 W, Centro, nesta cidade, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante e guia nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 1995-03.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON IRONI ZANCANARO - ME, LETÍCIA 

LISETTE PILGER ZANCANARO, IRONI ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:OAB/MT 7.086-A, Wilson Teruo Kobayashi - OAB:2575-B

 Intimação das partes para querendo manifestar acerca do termo de 

penhora expedido nos autos as folhas 412, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162566 Nr: 14038-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DIAS, MARLENE SILLES DIAS, PAULO 

DIAS, MARIA ODETE ALVES DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Nova Monte Verde/ 

Bandeirantes-MT, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento 

das custas judiciais, bem como retirar a Carta Precatória expedida para 

comarca Monte Castelo/ Tupi Paulista-SP, devendo instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276427 Nr: 6051-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA BAMBUI, BETHANIA BATISTA 

CARNEIRO DA SILVA, LUIZ GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas diligências para cumprimento do mandado de 

citação nos bairros Vila Portuguesa e Jardim Europa, ambos nesta cidade, 

ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo 

depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado, tudo no prazo legal. E 

ainda para, também no prazo legal, retirar a carta precatória expedida para 

a Comarca de Barra do Bugres-MT para citação da requerida Cerâmica 

Bambuí, instruindo-a com as peças necessárias, devendo, no ato da 

retirada, apresentar comprovante de recolhimento das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13365 Nr: 2379-63.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNELIESE WERMINGHOFF PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA 

APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Getúlio Vargas - RS para 

intimação da executada, bem como instruí-la com as peças necessárias, e 

após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:15322/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação na localidade denominada MT 358, Km 166,67, 

nesta cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa 

bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 4955-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273596 Nr: 3925-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1290 Nr: 358-22.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, ADRIANO TETSUO HIGASHI, 

IGOR TETSUO HIGASHI, VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA HIGASHI, IVAN 

YUDI HIGASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, JOÃO CARLOS GALLI - OAB:4.661-A, PAULO SERGIO 

MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES 

- OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:3610-B/MT, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:OAB/MT 2.492, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, SAMUEL FRANCO 

DA DALIA NETO - OAB:6275/MT

 Intimação das partes para querendo manifestar sobre ofício do 

DETRAN-MT juntado nos autos as folhas 1207/1209/resposta do ofício 

327/2018 expedido nos autos, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256976 Nr: 22256-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELISMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Processo Crime nº. 22256-90.2017.811.0055 – Cód. 256976

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do Código de 

Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo Parquet, 
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dando o denunciado SUELISMAR DE ALMEIDA, como incurso no artigo da 

lex repressiva nela mencionado.

2. Expeça-se mandado de citação e intimação ao denunciado, para que 

nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, atendendo-se as 

modificações da Lei nº. 11.719/2008 apresente defesa preliminar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Caso o denunciado informe que não possui condições de constituir 

advogado, determino que se encaminhem os autos à Defensoria Pública, 

para que patrocine a defesa dos acusados, apresentando resposta à 

acusação no prazo legal.

4. Certifiquem-se os antecedentes criminais dos acusados junto a esta 

Comarca.

5. Oficie-se aos Institutos Estaduais de Mato Grosso e ao Nacional de 

Identificação, solicitando Folha de Antecedentes Criminais em desfavor do 

indigitado.

 Passo a decidir quanto ao pleito de Restituição de Veiculo de fls.35/41.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, tendo como objeto 

do pedido um veiculo Chevrolet Montana placa NJE 0053, ano/modelo 

2009/2009, Cor Prata, chassi nº9BGXL80P09C177399.

Juntou documentos às fls. 42/64.

Com vistas, o representante do Ministério Público, manifestou às fls. 65, 

pugnou pelo indeferimento do pleito.

Observa-se que como bem salientado pelo representante do parquet, os 

bens apreendidos devem ficar à disposição do Juízo Criminal, enquanto 

interessarem ao processo, bem como se houver duvidas quanto ao direito 

do reclamante.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público de fls. 

65 e nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o 

pedido da requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 21 de maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127544 Nr: 6451-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Genilson Pereira, Cpf: 00105107107, Rg: 14895242 SSP 

MT Filiação: Celia Aparecida Pereira e Genário Rodrigues, data de 

nascimento: 14/08/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

operador de maquinas agricolas, Endereço: Rua Governador José 

Rondon, Qd 16, Lote 12, Bairro: Jardim Vitoria, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto, por esses fundamentos e por tudo o 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na presente ação penal pública incondicionada a fim de 

condenar GENILSON PEREIRA, como incurso no artigo 155, “caput” do 

Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no 

valor mínimo legal permitido, no regime inicial aberto, e b) ABSOLVER o réu 

da acusação feita quanto ao segundo fato (artigo 157 do CP), forte nos 

artigos 155 e 386, VII do CPP> c) CONDENAR o réu ao pagamento das 

custas judiciais, previstas no art. 4º, parágrafo 9°,“a”, suspendendo a 

cobrança ante a gratuidade da Justiça reconhecida nos autos.

 O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, face o contido no art. 

33, par. 2o., “c” do CP. O acusado é tecnicamente primário, motivo pelo 

qual substituo a pena por uma restritiva de direitos a ser definida pelo 

Juízo das Execuções Penais, conforme artigo 44 do CP.

 Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados (art. 5o., LVII da CF), realizando as comunicações necessárias 

para o cumprimento desta decisão. Às providencias. Intime-se Ministerio 

Público e Defensoria Publica por meio de carga dos autos. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159680 Nr: 8859-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Autos nº 8859-03.2013.811.0055 – 159680

VISTOS.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré Maria Neide Alves, 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30/09/2018, às 15h15min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, da acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 29 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 186387 Nr: 3801-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº 3801-48.2015.811.0055 – 186387

VISTOS.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da decisão de fls. 36, após 

cumpra-se integralmente.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 29 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211676 Nr: 3373-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Certifico que impulsiono os autos para a intimação da Douta defesa do 

seguinte despacho "considerando que o dia 28 de junho de 2018, será 

realizado Tribunal do Júri, redesigno a audiência para o dia 24 de setembro 

de 2018, ás 13h30min".

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264524 Nr: 28102-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPJ, BCAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 12/13 em favor da vítima 

Lucieny Pereira de Souza de Jesus, e DECLINO da competência para 

prosseguir com o feito, ante a incompetência deste Juízo, razão pela qual, 

DETERMINO a REMESSA dos autos ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, para apurar a existência de eventual delito de menor potencial 

ofensivo.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da 

Serra, 10 de maio de 2018Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200894 Nr: 15418-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória, devolvida com diligência infrutífera, juntada as fls. 87/88 

dos autos (não intimação do réu Leonildo Pereira de Souza).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221665 Nr: 11422-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Autos nº: 11422-62.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 221665.

Vistos etc.

1. Atenta aos autos, em consonância com a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 157, DEFIRO a habilitação da ofendida, Sra. Ana Paula de 

Oliveira Paduan, como assistente de acusação, por intermédio de seus 

causídicos, Dra. Giselle Cristian Carpenedo e Dr. Rullyan Peterson 

Sampaio, com fulcro no artigo 268 do CPP.

2. Ademais, analisando com acuidade a resposta apresentada pelo réu e 

tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 12 de julho de 2018, às 13:00 horas.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E) e na resposta (fls. 80/85).

5. Tocante à testemunha arrolada pela assistência de acusação às fls. 

140 verso, INTIME-SE para comparecimento consignando que, na ocasião, 

após ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, somete 

caso este Juízo entenda imprescindível, a ouvirá como testemunha do 

Juízo.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público, à Assistência de Acusação e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 195888 Nr: 11509-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLIGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 Autos nº: 11509-52.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 195888.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica do réu Marcos Vinicius Andrade Paiva, às fls. 44/62, constato que, 

a priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos 

indícios suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 67/68 verso), REJEITO os 

referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 44/62) não configuram nenhuma das hipóteses 
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de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho 

de 2018, às 16h20min.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E), dispensando a intimação 

das testemunhas arroladas na resposta (fls. 62), porquanto a Defesa 

informou que as mesmas comparecerão independentemente de intimação.

4.1. No que atina à testemunha Elizangela Pereira de Lima, arrolada pelo 

Parquet, considerando sua surdo-mudez, NOMEIO a Sra. Isoldi Stork (fls. 

22/23), intérprete em libras para intermediar as perguntas e respostas, 

devendo ser INTIMADA a comparecer à audiência, onde prestará 

compromisso legal, na forma do art. 192, parágrafo único, do CPP.

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 149025 Nr: 8967-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TBB, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Autos nº: 8967-66.2012.811.0055.

Código Apolo nº: 149025.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, às 13:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum na denúncia (fls. 06).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e o Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 10 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 207157 Nr: 20717-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Autos nº: 20717-60.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 207157.

Vistos etc.

Trata-se de persecução penal in judicio deflagrada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, na qual se imputa ao acusado Fábio José 

Mateus, devidamente qualificado nos autos, a prática, em tese, da 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A exordial acusatória narra que:

“(...) Na data de 26 de outubro de 2015, aproximadamente às 22h00, em 

local não precisado, mas nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado FÁBIO JOSÉ MATEUS, com consciência e 

vontade, perpetrou vias de fato contra a vítima Rosangela Maria Coelho 

Castro, sua companheira (...)” (fls. 01-D/01-E)

 A denúncia foi devidamente recebida no dia 14 de junho de 2016 (fls. 27), 

sendo o réu pessoalmente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 30.

Por intermédio da Defensoria Pública, às fls. 32.

Na instrução do processo foram colhidos os depoimentos da vítima 

Rosangela Maria Coelho Castro, das testemunhas Josiane da Silva e Ana 

Maria Batista Mateus, bem como, foi procedido ao interrogatório judicial do 

réu Fábio José Mateus (mídia de fls. 46).

Nas derradeiras alegações, o Ministério Público postulou pela condenação 

do acusado (fls. 47/49).

A Defesa, nas respectivas alegações finais, postulou: “a) absolvição do 

réu Fábio José Mateus, por alegar estar provada a inexistência dos crimes 

de ameaça/perturbação e violência doméstica nos termos do artigo 386, I 

do CPP; b) absolvição pela ausência de provas, nos termos do art. 386, V 

do CPP; c) absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, 

com base no art. 386, VII, do CPP e d) subsidiariamente, que a pena seja 

fixada no mínimo legal, levando-se em consideração todas as condições 

favoráveis do réu (fls. 50/53).

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

(Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)

Inicialmente, antes de adentrar no mérito da presente demanda, analisando 

detidamente os autos, constato que no dia 26 de outubro de 2015, às fls. 

09/10, a vítima Rosângela Maria Coelho Castro compareceu na Delegacia 

de Polícia e, após registrar um boletim de ocorrência acerca do fato, 

postulou pela concessão de algumas medidas protetivas de urgência, 

insculpidas na Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como “Lei Maria 

da Penha”.

Todavia, em que pese à apresentação de contestação pelo ofensor, por 

meio da Defensoria Pública Estadual, às fls. 33/34, constato que o referido 

pleito foi analisado no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 

203282.

Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo, vislumbro que no dia 14 de 

junho de 2016, o Magistrado antecessor, Dr. João Francisco Campos de 

Almeida, proferiu sentença ratificando as medidas protetivas concedidas a 

vítima.

Destarte, passo a analisar os elementos probatórios angariados durante a 

persecutio criminis.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 06), termo de declarações da vítima 

(fls. 07/08), pedido de providências protetivas (fls. 09/10), termos de 

declarações de testemunhas (fls. 13 e 15), bem como, pelos depoimentos 

prestados em Juízo.

 No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de 

forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou a 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 

Vejamos:

A vítima Rosangela Maria Coelho Castro, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“(...) Que ontem, domingo (25/10), por volta de 22:00 horas, a declarante 

estava com umas amigas em uma festa que acontecia em casa de piscina; 

Que havia ingerido bebida alcoólica; Que no horário mencionado, FABIO 

JOSE chegou no local, puxou a declarante pelos cabelos, a levou até a 

moto dele e mandou que ela fosse embora para casa; Ela foi de moto e ele 

foi embora de carro, mas não a seguiu (...)” (fls. 07).

Inquirida judicialmente, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento 

prestado na DEPOL, destacando que na data do fato, estava em um local 

de festa, instante em que o réu adentrou, pegou-a pelos cabelos, dizendo 

para ir embora.

Aduziu, ainda, que na data do fato, já tinha rompido o relacionamento 

amoroso com o réu.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Josiane da Silva, ao 

ser inquirida na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE no dia dos fatos estava em uma casa de piscina quando o 

suspeito adentrou o local e enrolou o cabelo da vítima na mão e saiu 

arrastando ela até na motocicleta que o suspeito jogou ela na moto e a 

mandou ir embora; QUE a vítima disse que ia chamar a polícia e então o 

suspeito entrou no carro e foi embora sorrindo; QUE a depoente relata que 

a vítima não estava bêbada e que ouviu o suspeito chamando a vítima de 

vagabunda (...)” (fls. 13)

A referida testemunha foi devidamente auscultada em Juízo, instante em 

que afirmou que na dato do fato, estava em um local de festa juntamente 
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com a vítima, momento em que o réu adentrou, pegou a ofendida pelos 

cabelos e disse para ir embora, levando-a até a motocicleta, 

argumentando que era horário inoportuno para a mesma não estar em 

casa.

Na mesma toada, a informante Ana Maria Batista Mateus, submetida à 

inquirição extrajudicial, afirmou:

“(...) QUE no dia dos fatos estava em uma casa de piscina no jardim 

olímpico; QUE era por volta das 19:00h quando percebeu que a vítima 

estava ao telefone falando com o suspeito; QUE menos de cinco minutos 

depois que a vítima terminou a ligação o suspeito adentrou no local 

agarrou a vítima pelos cabelos e saiu arrastando ela até na motocicleta e 

mandou ela ir embora; QUE a depoente pedia para o suspeito soltar a 

vítima, parar com a agressão, mas ele não a escutava; QUE a depoente 

ouviu o suspeito xingando a vítima de vagabunda, porra e que depois ele 

entrou no carro e foi embora cantando pneu (...)” (fls. 15).

Na oralidade instrutória, a testemunha supracitada não se recordou dos 

fatos com exatidão, todavia, esclareceu que presenciou a vítima no 

telefone conversando com o réu, proferindo palavras de baixo calão.

O réu Fábio José Mateus foi devidamente interrogado na oralidade 

instrutória, momento em que negou a prática delitiva, aduzindo que na data 

do fato compareceu no local de festa no qual a vítima se encontrava, para 

informar que a filha do casal estava na casa da mesma, instante em que 

constatou que a ofendida estava embriagada, tendo, inclusive, caído no 

chão.

Desse modo, chamou-a para conversarem no lado externo do local de 

festa, momento em que afirmou à vítima que iria pegar a filha novamente 

na casa da mesma, razão pela qual, inconformada com o fato de o réu ter 

buscado a sua filha, afirmou que foi denunciado à polícia.

 Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Fábio José Mateus praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Rosângela Maria 

Coelho Casto.

As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e harmônica 

com os demais elementos probatórios, sendo, inclusive, corroboradas 

pelas informações declinadas pela testemunha Josiane da Silva que, por 

sua vez, afirmou que presenciou o réu praticar vias de fato em face da 

ofendida.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, a contravenção 

foi praticada em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, notadamente no caso in concreto, onde as 

declarações da vítima foram corroboradas pelas informações declinadas 

pela testemunha Josiane da Silva.

Outrossim, o réu não trouxe aos autos qualquer elemento apto a 

desconstituir a versão acusatória, pelo contrário, apresentou uma versão 

que se encontra em descompasso com os demais elementos probatórios.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Fábio José Mateus, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 21 da Lei nº 3.688/1941, com as implicações da Lei 

nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, haja vista a inexistência de sentença penal 

condenatória transitado em julgado (fls. 54).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 

quinze (15) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da 
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circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código 

Penal, razão porque MAJORO a reprimenda em um sexto (1/6), restando o 

quantum em dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I, e 77, III, ambos do Código 

Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 06 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3870-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JARU -RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB PERES ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vilela de Carvalho - 

OAB:084/RO, Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642/RO

 Autos nº: 3870-75.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273533.

Vistos.

1) Considerando o teor da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, datada de 

hoje, que suspendeu o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso nesta data (25/05/2018 – sexta-feira) e suspendeu os 

prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos dias 24 e 25 de maio de 

2018 (quinta e sexta-feira), REDESIGNO a audiência designada às fls. 12 

para o dia 19 de julho de 2018, às 15h50min.

2) INTIME-SE a testemunha a testemunha Elton John de Souza Lima para 

comparecer, a fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Tangará da Serra, 25 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272575 Nr: 3097-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VILA RICA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:8957

 Autos nº: 3097-30.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272575.

Vistos.

1) Considerando o teor da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, datada de 

hoje, que suspendeu o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso nesta data (25/05/2018 – sexta-feira) e suspendeu os 

prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos dias 24 e 25 de maio de 

2018 (quinta e sexta-feira), REDESIGNO a audiência designada às fls. 14 

para o dia 19 de julho de 2018, às 16:00 horas.

2) INTIME-SE a testemunha a testemunha IPC Augusto Renato Magri 

Arantes para comparecer, a fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Tangará da Serra, 25 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169077 Nr: 9892-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CORREIA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O

 Proceder a intimação do Advogado do réu para juntar aos autos 

instrumento de procuração, conforme determinação as fls. 83/verso.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE ANDRADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENSAZIONE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FISIOMASTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDA CANOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADEMIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO CADORE (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001224-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/11/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 
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parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM OAB - MT12109-O (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYS BORBA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13095024), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13506044. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos reclamados 

para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme preceitua o 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em 

vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante da 

natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. Não 

obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 6 de junho de 2018. 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SQUILLACE (REQUERENTE)

LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EXTRA HIPERMERCADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NASCIMENTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13421630. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 30288 Nr: 2868-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimo a parte exequente por meio de seu advogado, acerca da devolução 

da Carta Precátoria de fls.364.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEUSER DONIZETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Não obstante a candente discussão acerca do tema, entendo ser 

possível, excepcionalmente, a concessão de provimentos cautelares e 

antecipatórios em sede de Juizado Especial Cível. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos 

Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, 

considero que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”. Basta, assim, verificar 

se estão presentes os requisitos previstos no Código de Processo Civil, 

de aplicação subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de 

antecipação de um dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na 

inicial. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A verossimilhança ou 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como conseqüência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem 

como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Analisando os termos da proposição 

inicial, não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da 

antecipação de tutela. A reclamante informa que entabulou contrato de 

leasing com o banco reclamado e que mesmo após ter efetuado o 

pagamento e informado que não tinha intenção de adquirir o veículo, 

consta no Detran a restrição no seu nome, o que vem ocasionando 

diversos transtornos. Ocorre que, o pedido tal como formulado, no sentido 

de determinar a suspensão de lançamentos de débitos tributários e retirar 

seu nome das obrigações tributárias já constituídas, tem impedimento 

jurídico, tendo em vista que consoante informado no despacho de ID 

13235433 os reclamados não detém a titularidade do referido crédito 

tributário. Assim, não há como determinar que os reclamados se 

abstenham de lançar débitos tributários futuros no nome da reclamante ou 

que substituam o polo passivo da obrigação tributária, já que não são 

titulares do crédito em debate. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das provas 

apresentadas até este momento e, conseqüentemente, pela inexistência 

do fumus boni iuris . Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 

do CPC, INDEFIRO, por ora, a concessão de tutela antecipada. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 
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veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 6 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que 

levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano 

irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A 

verossimilhança se relaciona com a adequação do alegado com o direito 

lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 

com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia em dois 

preceitos no fato da possível declaração de inexistência de débito e o 

indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que a multa que está sendo cobrada é 

ilegítima, uma vez que a alteração do plano contratado foi sugerida pela 

própria reclamada e que o primeiro contrato foi entabulado em 2014, não 

havendo que se falar em fidelização. E de fato, a reclamante demonstra 

que o contrato de prestação de serviços telefônicos entabulado com a 

reclamada data de 2014 (13397682) e que a alteração do plano telefônico 

decorreu de proposta ofertada pela reclamada por meio do protocolo 

informado na inicial. Levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da multa em questão bem como a 

pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

reclamante. Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na 

possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte da reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão 

de tutela antecipada a fim de que seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela 

empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 6 de junho de 

2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA KAILINKA ZAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000404-86.2018.8.11.0045 

AUTOR: DYANDRA KAILINKA ZAGO RÉU: S M C INDUSTRIA E COMERCIO 

DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA - ME Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes 
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do CPC. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

09/07/2018, às 10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101642 Nr: 5890-11.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ALAN VAGNER 

SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Quanto ao dano moral, a petição inicial não descreveu nenhum 

fundamento para amparar a pretensão.

 Ao sustentar apenas o inadimplemento, temos que, na forma da maciça 

jurisprudência do STJ, o simples descumprimento contratual (se é que 

houve) não fundamenta a condenação em dano moral.

 Quanto ao pedido de litigância de má-fé...

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, para o fim de declarar que é incabível a 

cobrança de aluguel ou ainda a condenação em danos morais na forma 

pretendida.

 Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários que fixo 

em 10% (dez por cento) e ao pagamento das custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 4 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22191 Nr: 90-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR STATZMANN, ODINÉIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE o Advogado Dr. 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI, OAB/MT 8410-B, para devolução 

dos autos nº 90-46.2007.811.0045, Protocolo 2219, sob pena de 

responder conforme Artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122622 Nr: 1923-84.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA LEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA CLÁUDIA 

GIARETTA, para devolução dos autos nº 1923-84.2016.811.0045, 

Protocolo 122622, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29404 Nr: 3368-21.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRA FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

04/07/2018, a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, com o Dr. Guido V. Céspedes (av. Mato Grosso, 936-S, 

Alvorada), devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar a 

requerente para comparecimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94346 Nr: 1301-73.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUNI DA COSTA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB ( FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT), ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se o requerido, FUNCAB (Fundação Professor Carlos 

Augusto Bittencourt), quanto à apelação apresentada as f. 279/282, no 

prazo de 15 dias.

2. Após, cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 

1.010 do CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os 

cumprimentos deste Juízo.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43279 Nr: 3585-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA, MAFRE-VERA 

CRUZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB-PR 55 846, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:OAB/SP 116353

 Vistos.

1. Manifeste-se o requerido, Luiz Fernando Bandeira, quanto à apelação 

apresentada as f. 336/341, no prazo de 15 dias.

2. Após, cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 

1.010 do CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os 

cumprimentos deste Juízo.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99025 Nr: 5220-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENNER DE ABREU ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 7084-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BAZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113114 Nr: 5554-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO CECIL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A/MT

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aporte da 

assinatura da requerida no acordo de f. 174/176, tendo em vista a 

ausência da assinatura desta, no prazo de 10 dias.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 1855-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON ALMEIDA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do douto advogado da parte autora, para que junte aos autos, 

guias de diligencia para cumprimento de mandado. Valr :R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123046 Nr: 2102-18.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANDERSON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURITANIA MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13.458-A

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000035-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000035-92.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que o feito foi remetido ao Setor Psicossocial do Fórum desta 

Comarca para elaboração do parecer socioeconômico. Porém, verifica-se 

que as partes, até o presente momento, não apresentaram os quesitos a 

serem respondidos na perícia. Portanto, considerando-se a urgência que o 

caso requer, como forma de prestigiar o princípio da celeridade, e tendo 
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em vista que a autarquia requerida, em casos semelhantes, sempre 

apresenta os mesmos quesitos a serem respondidos no parecer 

socioeconômico, seguem abaixo alguns dos quesitos padrões 

apresentados pela autarquia requerida em demandas semelhantes: 1) 

Qual a idade atual do(a) autor(a)? 2) Descrever o núcleo familiar do autor, 

informando: nome completo de cada membro, data de nascimento, número 

dos documentos pessoais (RG e CPF), grau de parentesco e se exerce 

atividade remunerada. Quando se tratar de filhos, apresentar nome e CPF 

de cada um, ainda que não residam na mesma casa em que o autor. 3) 

Das pessoas que compõe o grupo familiar, quantas trabalham, em que 

local, e se é possível determinar, aproximadamente, o valor da renda bruta 

considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, 

composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, 

benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 

Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada? (Se o benefício for 

concedido pelo INSS, informar o número do benefício –NB). 4) Foi 

apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 5) O (a) autor 

(a) não possui qualquer outro meio de prover sua subsistência? 6) O (a) 

autor (a) reside em moradia própria ou é alugada? Se alugada, qual o valor 

do aluguel? 7) O (a) autor (a) possui filhos ou pessoas da família 

trabalhando fora do Brasil? Se positivo, onde? 8) O (a) autor (a) necessita 

de auxílio material de estranhos para sobreviver? 9) O (a) requerente 

exerce alguma atividade laboral, ainda que informal? 10) Caso a resposta 

ao quesito acima seja positiva qual a atividade laboral habitual do (a) 

requerente? 11) Senhor Assistente Social, nos termos da CIF 

(qualificadores/construtos utilizados para os diferentes componentes de 

acordo com o grau de comprometimento), no que se refere à influência 

externa sobre a funcionalidade e a incapacidade: a) no que se refere ao 

domínio Fatores Ambientais existem impactos de barreiras, características 

do mundo físico, social e de atitude? Quais são os qualificadores das 

unidades de classificação da barreira e de seu respectivo domínio? b) no 

que se refere ao domínio Atividades e Participação a parte tem 

dificuldades para execução de tarefas? Quais os qualificadores das 

unidades de classificação da dificuldade e de seu respectivo domínio? c) 

quais foram as unidades de classificação de cada domínio analisados 

acima e os qualificadores que, de acordo com o grau de comprometimento, 

levaram à conclusão das respostas acima? d) o INSS, em sua análise, 

incorreu em erro científico? Por quê? Assim, Remetam-se os autos 

novamente ao Setor Psicossocial do Fórum desta Comarca para 

elaboração do parecer socioeconômico. Com a juntada do parecer 

socioeconômico, Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca dos laudos periciais [art. 477, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015]. Intime-se a autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à contestação 

apresentada. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002025-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GIACHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (RÉU)

 

Processo n.º 1002025-21.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder a realização de audiência de conciliação/mediação 

no dia 1 de agosto de 2018, às 10horas. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001154-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

G. T. D. S. (REQUERENTE)

C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO os exequentes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do pagamento informado nos autos, bem como informar se o débito 

foi integralmente quitado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICIANE DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000337-58.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA e TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), em 

argumentou, em síntese, que celebrou contrato de transporte com a 

empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, que 

compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de São 

Paulo a Roma, para o dia 16 de outubro de 2016, para o trajeto de ida, e 

para o dia 23 de outubro de 2016, com horário de embarque às 22h05min 

e de chegada às 6h05min, para o trajeto de volta. Alegou que quando foi 

realizar o embarque foi informado de que o voo apresentava ‘overbooking’ 

e que a empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA realizou 

a alocação da autora em outro voo no mesmo dia, com embarque previsto 

às 22horas e chegada às 17h15min, do dia 24 de outubro de 2016, na 

cidade de São Paulo, com escala em Santiago-Chile. Narrou que, devido ao 

ocorrido, teve que adquirir outra passagem aérea, para a conexão São 

Paulo/SP-Cuiabá/MT, visto que a passagem original estava prevista para o 

dia 24 de outubro de 2016, com horário de embarque às 9h40min e 

chegada às 10h57min. Asseverou que chegou na cidade-destino de 

Cuiabá/MT apenas no dia 24 de outubro de 2016 às 1h05min. Mencionou, 

também, que teve parte da bagagem despachada furtada e que, no total, 

suportou danos materiais, derivados da perda dos objetos furtados, da 

necessidade de aquisição de nova passagem aérea e hospedagem. 

Esgrimiu considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o dano 

moral, sua estimativa e arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. Pugnou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de condenar as requeridas no 

pagamento de indenização, por danos morais e materiais. Foi procedida a 

citação das empresas requeridas. A empresa requerida Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA veiculou resposta, oportunidade em que defendeu que 

se aplica à hipótese concreta as regras da Convenção de Montreal, 

rechaçando-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Argumentou que o evento constitui mero aborrecimento e que não 

subsistem provas que demonstram a ocorrência dos danos moral e 
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material. Requereu, ao final, a improcedência do pedido. A empresa 

requerida TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) deduziu 

resposta, momento em que argumentou que não se encontram presentes 

os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar. Mencionou que o 

evento constitui mero aborrecimento e que não subsistem provas que 

demonstram a ocorrência dos danos moral e material. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a autora, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Primeiramente, não constitui demasia frisar, desde 

logo, por oportuno, sobre a aplicação dos tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil, para limitar a responsabilidade das empresas de 

transporte aéreo internacional por extravio de bagagem, sobre as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que, não obstante este 

magistrado tenha posicionamento pessoal em rota/linha de contraposição 

— materializado em decisões anteriormente proferidas —, o Augusto 

Supremo Tribunal Federal, reconheceu, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 636.331/RJ, a existência de repercussão geral sobre a 

temática ‘sub judice’, oportunidade em que a Corte Constitucional decidiu 

que: “é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de extravio de 

bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. 

Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor’.” — com destaques não inseridos no texto original. O 

conteúdo/cerne da questão jurídica, debatida no Recurso Extraordinário 

n.º 636.331/RJ, concentrava-se em verificar/identificar, em caráter de 

exclusividade, nas hipóteses de dano material, decorrente de extravio de 

bagagem, a norma jurídica aplicável, para o efeito de delimitar o critério de 

quantificação do dano material experimentado. A delimitação da tese 

jurídica restringiu-se a permitir a aplicabilidade da indenização tarifada por 

danos materiais no extravio de bagagem em voo internacional e não 

repercute qualquer consequência para definir danos morais ou danos 

materiais, derivados de outros fatos-geradores. Cumpre ressaltar, por 

conveniente, que o Colendo Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, valendo mencionar, por expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada através do seguinte acórdão, que 

guarda relação de similitude com a questão ‘sub judice’: “INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. ATRASO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. OBSERVAÇÃO 

MITIGADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA. O fato de a 

convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por 

danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados 

esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento 

e humilhação, cumpre observar a Carta Política da República, no que se 

sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil. AGRAVO. 

ARTIGO 557, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. Se o 

agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa 

prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 

parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (STF, RExtr n.º 

391.032/RJ, 1.ª Turma, Rel.: Ministro Marco Aurélio, julgado em 28/02/2012) 

— com destaques não inseridos no texto original. Consequentemente, 

diante desta moldura, conclui-se, por inferência racional, que a 

quantificação do dano material, decorrente de extravio de bagagem, deve 

ser graduada de acordo com a indenização tarifada disciplinada na 

Convenção de Varsóvia e seus aditivos e a verificação e delimitação do 

dano moral e do dano material, derivado de outros fatos-geradores é 

normatizada em conformidade com as regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor e Código Civil. Pois bem. Na hipótese concreta, da 

análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de transporte, para o 

trajeto de ida e volta, que compreendia o percurso determinado pelo trecho 

entre as cidades de São Paulo e Roma, em que ficou estabelecido o dia 16 

de outubro de 2016, a partir de São Paulo, como ponto de partida, para o 

trajeto de ida, e, para o percurso de volta, a data de 23 de outubro de 

2016, às 22h05min, a partir de Roma, e às 6h05min na cidade de São 

Paulo, como ponto-final (evento n.º 4720512). Destrinchando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que, no trajeto de volta, 

na cidade de Roma, a requerente, ao estabelecer contato com prepostos 

da empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, foi informada 

acerca da ocorrência de ‘overbooking’, o quê impediu a requerente de 

realizar o deslocamento imediato ao destino, no voo pré-estabelecido. 

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que a 

requerente foi alocada em outro voo, com partida agendada para o mesmo 

dia, com embarque previsto para às 22horas e chegada às 17h15min, do 

dia 24 de outubro de 2016, na cidade de São Paulo, com escala em 

Santiago-Chile (evento n.º 4720577). Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a autora, devido à “redefinição 

forçada” da data e do horário de chegada à cidade de São Paulo, teve que 

adquirir outra passagem aérea, para a conexão São Paulo/SP-Cuiabá/MT, 

visto que a passagem original estava prevista para o dia 24 de outubro de 

2016, com horário de embarque às 9h40min e chegada às 10h57min na 

cidade de Cuiabá/MT (evento n.º 4720645). Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a requerente 

somente chegou na cidade-destino de Cuiabá/MT no dia 24 de outubro de 

2016 às 1h05min (evento n.º 4720677), subsistindo expressivo atraso, 

durante o trajeto de volta, que totalizou intervalo de tempo de 14horas. Ao 

dissecar, de forma meticulosa, o conjunto de provas produzido no 

processo é possível divisar, também, que, durante o trajeto de volta, parte 

da bagagem, despachada pela autora, foi extraviada (ao que indica a 

prova do processo, furtada, pois subsistem indícios de violação do lacre 

da mala) de forma definitiva. Estes fatos/circunstâncias despontaram 

como fatos incontroversos no processo, em virtude da ausência de 

oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. De 

efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no 

efeito da influência de dever contratual, de administrar com 

qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque 

prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da 

companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a 

responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente 

pode ser elidida/infirmada, mediante a demonstração de ocorrência de 

situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente 

desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e 

estranho/alheio ao produto ou serviço [cf.: STJ, REsp n.º 612.817/MA, 4.ª 

T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg 

no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

14/04/2011]. O contrato de transporte materializa uma obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de modo integral e perfeito, das 

condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, 

horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de 

aeronave, envio/remessa de bagagem, etc.). Na hipótese concreta, o 

cancelamento do voo, derivado do excesso de reservas (‘overbooking’) e 

a consequente realocação em outro voo, produziu, como consequência 

direta a perda de voo em conexão e a ocorrência de expressivo atraso na 

chegada a cidade-destino e se associou, também, ao extravio definitivo 

(ao que tudo indica a prova do processo, a prática de crime de furto) e a 

violação da bagagem pessoal despachada pela requerente. Estes eventos 

dinamizaram situação de extrema desconsideração, insegurança e 

prejuízos, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à disposição da autora serviço 

ineficiente e incompleto [art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 do Código de Processo Civil], o que devido 

ao caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

justifica/autoriza a imposição do dever de reparação/indenização dos 

danos experimentados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VÔO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM EM VIAGEM DE TRABALHO. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM 

VIOLADA E COM A FALTA DE PERTENCES DE USO PROFISSIONAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, 
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CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. O 

descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do 

serviço contratado, como configurado na espécie (atraso no voo e 

extravio de bagagem) dá ensejo ao dever de indenizar o dano moral e 

material causado ao passageiro. Incidência da violação da cláusula de 

incolumidade. Bagagem devolvida violada, várias horas depois e faltando 

vários pertences. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Comprovado o prejuízo 

sofrido mediante os documentos anexados, mantida a condenação, bem 

como o quantum indenizatório deferido. Dano Moral. Restou comprovada a 

ocorrência do fato narrado na inicial (atraso do voo e extravio de 

bagagem), impondo-se a condenação da demandada na reparação dos 

morais experimentados pelo autor decorrente da falha no serviço. 

Quantum indenizatório dos danos morais. fixado na sentença ratificado, 

pois adequado à espécie. Inalterado o termo inicial para o cômputo dos 

juros de mora. Incidência da Súmula nº 54 do STJ. Verba honorária. 

Incidência do art. 85, § 11º, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA” (TJRS, 

Apelação Cível n.º 70075121061, 12.ª Câmara Cível, Relator: Des. Guinther 

Spode, julgado em 07/11/2017) — com destaques não inseridos no texto 

original. “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. O 

atraso de voo e o extravio de bagagem, ainda que temporário, ensejam 

indenização por danos morais. Quantum majorado. Alteração de ofício do 

marco inicial dos juros de mora e correção monetária. APELAÇÃO 

PROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 70064915952, 11.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 04/11/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. 1. Dos danos morais. Com 

efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente 

de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que 

acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante 

da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, 

de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o cancelamento e o 

atraso expressivo em voo, associado ao extravio definitivo e a violação da 

bagagem pessoal, traz, como consequência direta, perturbação 

emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

psique sentimento de desvalia, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de 

intensa aflição e desamparo. A existência do dano moral, fruto de 

cancelamento e de atraso expressivo de voo e do extravio definitivo de 

bagagem, decorre ‘in re ipsa’, na exata medida em que a responsabilidade 

civil do agente desponta como consequência do ato de violação do direito, 

o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da 

própria conjuntura de fatos. O dano moral, portanto, consuma-se com o 

atraso do voo; nada mais se revela necessário demonstrar. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a 

ocorrência de ‘overbooking’, que produziu o impedimento imediato do 

embarque da autora e a necessidade de aquisição de nova passagem 

aérea por outra empresa, e que o atraso no voo de volta se concretizou 

por expressivo lapso de tempo (cerca de 14horas) e se realizou em 

viagem doméstica, dentro do território nacional, e que, como dano 

colateral, ainda produziu o extravio definitivo e a violação da bagagem 

pessoal (bens de consumo de alto valor e que tem especial estima à 

autora) da requerente — de modo que as repercussões dos danos podem 

ser graduadas como de média-grande intensidade — e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do potencial sócio-econômico 

das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), para minimizar os transtornos gerados — sem que se 

configure enriquecimento sem causa. 2. Dos danos materiais. A 

quantificação dos danos materiais, decorrente do extravio de bagagem, 

em voo internacional, gradua-se de acordo com a indenização tarifada 

disciplinada na Convenção de Varsóvia e seus aditivos. Este é o 

entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Augusto Supremo 

Tribunal Federal, materializado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

636.331/RJ. De efeito, a Convenção de Varsóvia, para unificação de 

certas regras relativas ao transporte aéreo internacional, foi introduzida 

no ordenamento jurídico através da edição do Decreto n.º 20.704/1931 e 

disciplinava a matéria no art. 22. Esta regra jurídica foi modificada 

sucessivamente pelo Protocolo de Haia (Decreto n.º 56.463/1965), pelo 

Protocolo Adicional 4 de Montreal (Decreto n.º 2.861/1998) e, por 

derradeiro, pela Convenção para Unificação de Certas Regras relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, de Montreal, promulgada através da 

edição do Decreto n.º 5.910/2006. A Convenção para Unificação de 

Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional, de Montreal 

(Decreto n.º 5.910/2006), preconiza, sobre o extravio de bagagem, em 

voo internacional, no art. 22 que: “2. No transporte de bagagem, a 

responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria 

ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a 

menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a 

bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta 

no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. 

Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não 

excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior 

ao valor real da entrega no lugar de destino” — com destaques não 

inseridos no texto original. Portanto, diante deste cenário, 

independentemente da ocorrência da prova de dano material, derivado do 

extravio da bagagem, em valor maior, o valor da indenização deve se 

limitar a quantia em dinheiro correspondente a 1.000 (um mil) Direitos 

Especiais de Saque, que atualizado de acordo com a cotação prevista na 

data desta sentença, equivale a R$ 5,0529 (conforme consulta ao site: 

http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/), e 

totaliza a quantia em dinheiro de R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois 

reais e noventa centavos). A verificação e delimitação do dano material, 

fruto de outros fatos-geradores, não-relacionados com o extravio da 

bagagem, é, contudo, normatizada em conformidade com as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. Deve-se 

concretizar a aplicação do princípio da reparação integral (‘restitutio in 

integrum’) que prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial 

devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor 

o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por 

danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira 

que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do 

valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza 

dano patrimonial hipotético. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à 

ocorrência de falha na prestação dos serviços (‘overbooking’ e o atraso 

no voo), a requerente experimentou prejuízos efetivos, relacionados com 

o dispêndio de recursos para arcar com a aquisição de nova passagem 

aérea, para realizar/finalizar a conexão até o destino-final, e com 

hospedagem. Estas despesas, que decorreram da concretização do ato 

ilícito, foram devidamente comprovadas e totalizam a quantia em dinheiro 

de R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e 

dois centavos). Adoto, por conseguinte, para delimitar o montante da 

indenização, a quantificação econômica do valor destas despesas. 

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, neste tópico, 

que se mostra totalmente inviável a obtenção de devolução do valor da 

passagem aérea original, em que ocorreu o ‘overbooking’ (passagem do 

trecho de volta Roma-São Paulo), e da passagem da conexão (São 

Paulo-Cuiabá), haja vista que a autora efetivamente chegou ao 

destino-final e, para tanto, utilizou-se de voo realocado no trecho 

contratado e, ao mesmo tempo, da aquisição de nova passagem, para a 

conexão (que já é objeto de indenização). Do contrário, e permitir-se a 

devolução do valor integral da passagem aérea original, em que ocorreu o 

‘overbooking’, e da conexão, seria admitir que a autora viajasse “de 

graça”, o que, certamente, não é admitido pelo Direito. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA e TAM 

Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), para o fim de: a) Condenar as 

companhias requeridas, de maneira solidária, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 
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Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) Condenar as empresas 

requeridas, de maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, 

decorrente do extravio da bagagem, ao pagamento da quantia equivalente 

a R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois reais e noventa centavos), 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, contado da data do arbitramento, e 

juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em 

que se aperfeiçoou a citação; c) Condenar as empresas requeridas, de 

maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e 

dois reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe, e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da 

data em que se aperfeiçoou a citação; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno as 

empresas requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas judiciais 

e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a 

natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICIANE DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000337-58.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA e TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), em 

argumentou, em síntese, que celebrou contrato de transporte com a 

empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, que 

compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de São 

Paulo a Roma, para o dia 16 de outubro de 2016, para o trajeto de ida, e 

para o dia 23 de outubro de 2016, com horário de embarque às 22h05min 

e de chegada às 6h05min, para o trajeto de volta. Alegou que quando foi 

realizar o embarque foi informado de que o voo apresentava ‘overbooking’ 

e que a empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA realizou 

a alocação da autora em outro voo no mesmo dia, com embarque previsto 

às 22horas e chegada às 17h15min, do dia 24 de outubro de 2016, na 

cidade de São Paulo, com escala em Santiago-Chile. Narrou que, devido ao 

ocorrido, teve que adquirir outra passagem aérea, para a conexão São 

Paulo/SP-Cuiabá/MT, visto que a passagem original estava prevista para o 

dia 24 de outubro de 2016, com horário de embarque às 9h40min e 

chegada às 10h57min. Asseverou que chegou na cidade-destino de 

Cuiabá/MT apenas no dia 24 de outubro de 2016 às 1h05min. Mencionou, 

também, que teve parte da bagagem despachada furtada e que, no total, 

suportou danos materiais, derivados da perda dos objetos furtados, da 

necessidade de aquisição de nova passagem aérea e hospedagem. 

Esgrimiu considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o dano 

moral, sua estimativa e arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. Pugnou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de condenar as requeridas no 

pagamento de indenização, por danos morais e materiais. Foi procedida a 

citação das empresas requeridas. A empresa requerida Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA veiculou resposta, oportunidade em que defendeu que 

se aplica à hipótese concreta as regras da Convenção de Montreal, 

rechaçando-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Argumentou que o evento constitui mero aborrecimento e que não 

subsistem provas que demonstram a ocorrência dos danos moral e 

material. Requereu, ao final, a improcedência do pedido. A empresa 

requerida TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) deduziu 

resposta, momento em que argumentou que não se encontram presentes 

os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar. Mencionou que o 

evento constitui mero aborrecimento e que não subsistem provas que 

demonstram a ocorrência dos danos moral e material. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a autora, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Primeiramente, não constitui demasia frisar, desde 

logo, por oportuno, sobre a aplicação dos tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil, para limitar a responsabilidade das empresas de 

transporte aéreo internacional por extravio de bagagem, sobre as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que, não obstante este 

magistrado tenha posicionamento pessoal em rota/linha de contraposição 

— materializado em decisões anteriormente proferidas —, o Augusto 

Supremo Tribunal Federal, reconheceu, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 636.331/RJ, a existência de repercussão geral sobre a 

temática ‘sub judice’, oportunidade em que a Corte Constitucional decidiu 

que: “é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de extravio de 

bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. 

Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor’.” — com destaques não inseridos no texto original. O 

conteúdo/cerne da questão jurídica, debatida no Recurso Extraordinário 

n.º 636.331/RJ, concentrava-se em verificar/identificar, em caráter de 

exclusividade, nas hipóteses de dano material, decorrente de extravio de 

bagagem, a norma jurídica aplicável, para o efeito de delimitar o critério de 

quantificação do dano material experimentado. A delimitação da tese 

jurídica restringiu-se a permitir a aplicabilidade da indenização tarifada por 

danos materiais no extravio de bagagem em voo internacional e não 

repercute qualquer consequência para definir danos morais ou danos 

materiais, derivados de outros fatos-geradores. Cumpre ressaltar, por 

conveniente, que o Colendo Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, valendo mencionar, por expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada através do seguinte acórdão, que 

guarda relação de similitude com a questão ‘sub judice’: “INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. ATRASO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. OBSERVAÇÃO 

MITIGADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA. O fato de a 

convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por 

danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados 

esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento 

e humilhação, cumpre observar a Carta Política da República, no que se 

sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil. AGRAVO. 

ARTIGO 557, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. Se o 

agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa 

prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 

parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (STF, RExtr n.º 

391.032/RJ, 1.ª Turma, Rel.: Ministro Marco Aurélio, julgado em 28/02/2012) 

— com destaques não inseridos no texto original. Consequentemente, 

diante desta moldura, conclui-se, por inferência racional, que a 

quantificação do dano material, decorrente de extravio de bagagem, deve 

ser graduada de acordo com a indenização tarifada disciplinada na 

Convenção de Varsóvia e seus aditivos e a verificação e delimitação do 

dano moral e do dano material, derivado de outros fatos-geradores é 

normatizada em conformidade com as regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor e Código Civil. Pois bem. Na hipótese concreta, da 

análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de transporte, para o 

trajeto de ida e volta, que compreendia o percurso determinado pelo trecho 

entre as cidades de São Paulo e Roma, em que ficou estabelecido o dia 16 

de outubro de 2016, a partir de São Paulo, como ponto de partida, para o 

trajeto de ida, e, para o percurso de volta, a data de 23 de outubro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 263 de 833



2016, às 22h05min, a partir de Roma, e às 6h05min na cidade de São 

Paulo, como ponto-final (evento n.º 4720512). Destrinchando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que, no trajeto de volta, 

na cidade de Roma, a requerente, ao estabelecer contato com prepostos 

da empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, foi informada 

acerca da ocorrência de ‘overbooking’, o quê impediu a requerente de 

realizar o deslocamento imediato ao destino, no voo pré-estabelecido. 

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que a 

requerente foi alocada em outro voo, com partida agendada para o mesmo 

dia, com embarque previsto para às 22horas e chegada às 17h15min, do 

dia 24 de outubro de 2016, na cidade de São Paulo, com escala em 

Santiago-Chile (evento n.º 4720577). Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a autora, devido à “redefinição 

forçada” da data e do horário de chegada à cidade de São Paulo, teve que 

adquirir outra passagem aérea, para a conexão São Paulo/SP-Cuiabá/MT, 

visto que a passagem original estava prevista para o dia 24 de outubro de 

2016, com horário de embarque às 9h40min e chegada às 10h57min na 

cidade de Cuiabá/MT (evento n.º 4720645). Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a requerente 

somente chegou na cidade-destino de Cuiabá/MT no dia 24 de outubro de 

2016 às 1h05min (evento n.º 4720677), subsistindo expressivo atraso, 

durante o trajeto de volta, que totalizou intervalo de tempo de 14horas. Ao 

dissecar, de forma meticulosa, o conjunto de provas produzido no 

processo é possível divisar, também, que, durante o trajeto de volta, parte 

da bagagem, despachada pela autora, foi extraviada (ao que indica a 

prova do processo, furtada, pois subsistem indícios de violação do lacre 

da mala) de forma definitiva. Estes fatos/circunstâncias despontaram 

como fatos incontroversos no processo, em virtude da ausência de 

oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. De 

efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no 

efeito da influência de dever contratual, de administrar com 

qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque 

prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da 

companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a 

responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente 

pode ser elidida/infirmada, mediante a demonstração de ocorrência de 

situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente 

desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e 

estranho/alheio ao produto ou serviço [cf.: STJ, REsp n.º 612.817/MA, 4.ª 

T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg 

no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

14/04/2011]. O contrato de transporte materializa uma obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de modo integral e perfeito, das 

condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, 

horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de 

aeronave, envio/remessa de bagagem, etc.). Na hipótese concreta, o 

cancelamento do voo, derivado do excesso de reservas (‘overbooking’) e 

a consequente realocação em outro voo, produziu, como consequência 

direta a perda de voo em conexão e a ocorrência de expressivo atraso na 

chegada a cidade-destino e se associou, também, ao extravio definitivo 

(ao que tudo indica a prova do processo, a prática de crime de furto) e a 

violação da bagagem pessoal despachada pela requerente. Estes eventos 

dinamizaram situação de extrema desconsideração, insegurança e 

prejuízos, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à disposição da autora serviço 

ineficiente e incompleto [art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 do Código de Processo Civil], o que devido 

ao caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

justifica/autoriza a imposição do dever de reparação/indenização dos 

danos experimentados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VÔO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM EM VIAGEM DE TRABALHO. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM 

VIOLADA E COM A FALTA DE PERTENCES DE USO PROFISSIONAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. O 

descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do 

serviço contratado, como configurado na espécie (atraso no voo e 

extravio de bagagem) dá ensejo ao dever de indenizar o dano moral e 

material causado ao passageiro. Incidência da violação da cláusula de 

incolumidade. Bagagem devolvida violada, várias horas depois e faltando 

vários pertences. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Comprovado o prejuízo 

sofrido mediante os documentos anexados, mantida a condenação, bem 

como o quantum indenizatório deferido. Dano Moral. Restou comprovada a 

ocorrência do fato narrado na inicial (atraso do voo e extravio de 

bagagem), impondo-se a condenação da demandada na reparação dos 

morais experimentados pelo autor decorrente da falha no serviço. 

Quantum indenizatório dos danos morais. fixado na sentença ratificado, 

pois adequado à espécie. Inalterado o termo inicial para o cômputo dos 

juros de mora. Incidência da Súmula nº 54 do STJ. Verba honorária. 

Incidência do art. 85, § 11º, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA” (TJRS, 

Apelação Cível n.º 70075121061, 12.ª Câmara Cível, Relator: Des. Guinther 

Spode, julgado em 07/11/2017) — com destaques não inseridos no texto 

original. “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. O 

atraso de voo e o extravio de bagagem, ainda que temporário, ensejam 

indenização por danos morais. Quantum majorado. Alteração de ofício do 

marco inicial dos juros de mora e correção monetária. APELAÇÃO 

PROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 70064915952, 11.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 04/11/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. 1. Dos danos morais. Com 

efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente 

de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que 

acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante 

da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, 

de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o cancelamento e o 

atraso expressivo em voo, associado ao extravio definitivo e a violação da 

bagagem pessoal, traz, como consequência direta, perturbação 

emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

psique sentimento de desvalia, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de 

intensa aflição e desamparo. A existência do dano moral, fruto de 

cancelamento e de atraso expressivo de voo e do extravio definitivo de 

bagagem, decorre ‘in re ipsa’, na exata medida em que a responsabilidade 

civil do agente desponta como consequência do ato de violação do direito, 

o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da 

própria conjuntura de fatos. O dano moral, portanto, consuma-se com o 

atraso do voo; nada mais se revela necessário demonstrar. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a 

ocorrência de ‘overbooking’, que produziu o impedimento imediato do 

embarque da autora e a necessidade de aquisição de nova passagem 

aérea por outra empresa, e que o atraso no voo de volta se concretizou 

por expressivo lapso de tempo (cerca de 14horas) e se realizou em 

viagem doméstica, dentro do território nacional, e que, como dano 

colateral, ainda produziu o extravio definitivo e a violação da bagagem 

pessoal (bens de consumo de alto valor e que tem especial estima à 

autora) da requerente — de modo que as repercussões dos danos podem 

ser graduadas como de média-grande intensidade — e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do potencial sócio-econômico 

das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), para minimizar os transtornos gerados — sem que se 

configure enriquecimento sem causa. 2. Dos danos materiais. A 

quantificação dos danos materiais, decorrente do extravio de bagagem, 

em voo internacional, gradua-se de acordo com a indenização tarifada 

disciplinada na Convenção de Varsóvia e seus aditivos. Este é o 

entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Augusto Supremo 

Tribunal Federal, materializado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

636.331/RJ. De efeito, a Convenção de Varsóvia, para unificação de 

certas regras relativas ao transporte aéreo internacional, foi introduzida 
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no ordenamento jurídico através da edição do Decreto n.º 20.704/1931 e 

disciplinava a matéria no art. 22. Esta regra jurídica foi modificada 

sucessivamente pelo Protocolo de Haia (Decreto n.º 56.463/1965), pelo 

Protocolo Adicional 4 de Montreal (Decreto n.º 2.861/1998) e, por 

derradeiro, pela Convenção para Unificação de Certas Regras relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, de Montreal, promulgada através da 

edição do Decreto n.º 5.910/2006. A Convenção para Unificação de 

Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional, de Montreal 

(Decreto n.º 5.910/2006), preconiza, sobre o extravio de bagagem, em 

voo internacional, no art. 22 que: “2. No transporte de bagagem, a 

responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria 

ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a 

menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a 

bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta 

no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. 

Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não 

excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior 

ao valor real da entrega no lugar de destino” — com destaques não 

inseridos no texto original. Portanto, diante deste cenário, 

independentemente da ocorrência da prova de dano material, derivado do 

extravio da bagagem, em valor maior, o valor da indenização deve se 

limitar a quantia em dinheiro correspondente a 1.000 (um mil) Direitos 

Especiais de Saque, que atualizado de acordo com a cotação prevista na 

data desta sentença, equivale a R$ 5,0529 (conforme consulta ao site: 

http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/), e 

totaliza a quantia em dinheiro de R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois 

reais e noventa centavos). A verificação e delimitação do dano material, 

fruto de outros fatos-geradores, não-relacionados com o extravio da 

bagagem, é, contudo, normatizada em conformidade com as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. Deve-se 

concretizar a aplicação do princípio da reparação integral (‘restitutio in 

integrum’) que prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial 

devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor 

o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por 

danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira 

que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do 

valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza 

dano patrimonial hipotético. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à 

ocorrência de falha na prestação dos serviços (‘overbooking’ e o atraso 

no voo), a requerente experimentou prejuízos efetivos, relacionados com 

o dispêndio de recursos para arcar com a aquisição de nova passagem 

aérea, para realizar/finalizar a conexão até o destino-final, e com 

hospedagem. Estas despesas, que decorreram da concretização do ato 

ilícito, foram devidamente comprovadas e totalizam a quantia em dinheiro 

de R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e 

dois centavos). Adoto, por conseguinte, para delimitar o montante da 

indenização, a quantificação econômica do valor destas despesas. 

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, neste tópico, 

que se mostra totalmente inviável a obtenção de devolução do valor da 

passagem aérea original, em que ocorreu o ‘overbooking’ (passagem do 

trecho de volta Roma-São Paulo), e da passagem da conexão (São 

Paulo-Cuiabá), haja vista que a autora efetivamente chegou ao 

destino-final e, para tanto, utilizou-se de voo realocado no trecho 

contratado e, ao mesmo tempo, da aquisição de nova passagem, para a 

conexão (que já é objeto de indenização). Do contrário, e permitir-se a 

devolução do valor integral da passagem aérea original, em que ocorreu o 

‘overbooking’, e da conexão, seria admitir que a autora viajasse “de 

graça”, o que, certamente, não é admitido pelo Direito. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA e TAM 

Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), para o fim de: a) Condenar as 

companhias requeridas, de maneira solidária, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) Condenar as empresas 

requeridas, de maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, 

decorrente do extravio da bagagem, ao pagamento da quantia equivalente 

a R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois reais e noventa centavos), 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, contado da data do arbitramento, e 

juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em 

que se aperfeiçoou a citação; c) Condenar as empresas requeridas, de 

maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e 

dois reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe, e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da 

data em que se aperfeiçoou a citação; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno as 

empresas requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas judiciais 

e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a 

natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO)
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Processo n.º 1000337-58.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA e TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), em 

argumentou, em síntese, que celebrou contrato de transporte com a 

empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, que 

compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de São 

Paulo a Roma, para o dia 16 de outubro de 2016, para o trajeto de ida, e 

para o dia 23 de outubro de 2016, com horário de embarque às 22h05min 

e de chegada às 6h05min, para o trajeto de volta. Alegou que quando foi 

realizar o embarque foi informado de que o voo apresentava ‘overbooking’ 

e que a empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA realizou 

a alocação da autora em outro voo no mesmo dia, com embarque previsto 

às 22horas e chegada às 17h15min, do dia 24 de outubro de 2016, na 

cidade de São Paulo, com escala em Santiago-Chile. Narrou que, devido ao 

ocorrido, teve que adquirir outra passagem aérea, para a conexão São 

Paulo/SP-Cuiabá/MT, visto que a passagem original estava prevista para o 

dia 24 de outubro de 2016, com horário de embarque às 9h40min e 

chegada às 10h57min. Asseverou que chegou na cidade-destino de 

Cuiabá/MT apenas no dia 24 de outubro de 2016 às 1h05min. Mencionou, 

também, que teve parte da bagagem despachada furtada e que, no total, 

suportou danos materiais, derivados da perda dos objetos furtados, da 

necessidade de aquisição de nova passagem aérea e hospedagem. 

Esgrimiu considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o dano 

moral, sua estimativa e arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. Pugnou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de condenar as requeridas no 

pagamento de indenização, por danos morais e materiais. Foi procedida a 

citação das empresas requeridas. A empresa requerida Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA veiculou resposta, oportunidade em que defendeu que 

se aplica à hipótese concreta as regras da Convenção de Montreal, 

rechaçando-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Argumentou que o evento constitui mero aborrecimento e que não 

subsistem provas que demonstram a ocorrência dos danos moral e 

material. Requereu, ao final, a improcedência do pedido. A empresa 

requerida TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) deduziu 

resposta, momento em que argumentou que não se encontram presentes 

os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar. Mencionou que o 
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evento constitui mero aborrecimento e que não subsistem provas que 

demonstram a ocorrência dos danos moral e material. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a autora, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Primeiramente, não constitui demasia frisar, desde 

logo, por oportuno, sobre a aplicação dos tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil, para limitar a responsabilidade das empresas de 

transporte aéreo internacional por extravio de bagagem, sobre as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que, não obstante este 

magistrado tenha posicionamento pessoal em rota/linha de contraposição 

— materializado em decisões anteriormente proferidas —, o Augusto 

Supremo Tribunal Federal, reconheceu, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 636.331/RJ, a existência de repercussão geral sobre a 

temática ‘sub judice’, oportunidade em que a Corte Constitucional decidiu 

que: “é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de extravio de 

bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. 

Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor’.” — com destaques não inseridos no texto original. O 

conteúdo/cerne da questão jurídica, debatida no Recurso Extraordinário 

n.º 636.331/RJ, concentrava-se em verificar/identificar, em caráter de 

exclusividade, nas hipóteses de dano material, decorrente de extravio de 

bagagem, a norma jurídica aplicável, para o efeito de delimitar o critério de 

quantificação do dano material experimentado. A delimitação da tese 

jurídica restringiu-se a permitir a aplicabilidade da indenização tarifada por 

danos materiais no extravio de bagagem em voo internacional e não 

repercute qualquer consequência para definir danos morais ou danos 

materiais, derivados de outros fatos-geradores. Cumpre ressaltar, por 

conveniente, que o Colendo Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, valendo mencionar, por expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada através do seguinte acórdão, que 

guarda relação de similitude com a questão ‘sub judice’: “INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. ATRASO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. OBSERVAÇÃO 

MITIGADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA. O fato de a 

convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por 

danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados 

esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento 

e humilhação, cumpre observar a Carta Política da República, no que se 

sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil. AGRAVO. 

ARTIGO 557, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. Se o 

agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa 

prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 

parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (STF, RExtr n.º 

391.032/RJ, 1.ª Turma, Rel.: Ministro Marco Aurélio, julgado em 28/02/2012) 

— com destaques não inseridos no texto original. Consequentemente, 

diante desta moldura, conclui-se, por inferência racional, que a 

quantificação do dano material, decorrente de extravio de bagagem, deve 

ser graduada de acordo com a indenização tarifada disciplinada na 

Convenção de Varsóvia e seus aditivos e a verificação e delimitação do 

dano moral e do dano material, derivado de outros fatos-geradores é 

normatizada em conformidade com as regras previstas no Código de 

Defesa do Consumidor e Código Civil. Pois bem. Na hipótese concreta, da 

análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de transporte, para o 

trajeto de ida e volta, que compreendia o percurso determinado pelo trecho 

entre as cidades de São Paulo e Roma, em que ficou estabelecido o dia 16 

de outubro de 2016, a partir de São Paulo, como ponto de partida, para o 

trajeto de ida, e, para o percurso de volta, a data de 23 de outubro de 

2016, às 22h05min, a partir de Roma, e às 6h05min na cidade de São 

Paulo, como ponto-final (evento n.º 4720512). Destrinchando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que, no trajeto de volta, 

na cidade de Roma, a requerente, ao estabelecer contato com prepostos 

da empresa requerida Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA, foi informada 

acerca da ocorrência de ‘overbooking’, o quê impediu a requerente de 

realizar o deslocamento imediato ao destino, no voo pré-estabelecido. 

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que a 

requerente foi alocada em outro voo, com partida agendada para o mesmo 

dia, com embarque previsto para às 22horas e chegada às 17h15min, do 

dia 24 de outubro de 2016, na cidade de São Paulo, com escala em 

Santiago-Chile (evento n.º 4720577). Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a autora, devido à “redefinição 

forçada” da data e do horário de chegada à cidade de São Paulo, teve que 

adquirir outra passagem aérea, para a conexão São Paulo/SP-Cuiabá/MT, 

visto que a passagem original estava prevista para o dia 24 de outubro de 

2016, com horário de embarque às 9h40min e chegada às 10h57min na 

cidade de Cuiabá/MT (evento n.º 4720645). Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a requerente 

somente chegou na cidade-destino de Cuiabá/MT no dia 24 de outubro de 

2016 às 1h05min (evento n.º 4720677), subsistindo expressivo atraso, 

durante o trajeto de volta, que totalizou intervalo de tempo de 14horas. Ao 

dissecar, de forma meticulosa, o conjunto de provas produzido no 

processo é possível divisar, também, que, durante o trajeto de volta, parte 

da bagagem, despachada pela autora, foi extraviada (ao que indica a 

prova do processo, furtada, pois subsistem indícios de violação do lacre 

da mala) de forma definitiva. Estes fatos/circunstâncias despontaram 

como fatos incontroversos no processo, em virtude da ausência de 

oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. De 

efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no 

efeito da influência de dever contratual, de administrar com 

qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque 

prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da 

companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a 

responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente 

pode ser elidida/infirmada, mediante a demonstração de ocorrência de 

situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente 

desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e 

estranho/alheio ao produto ou serviço [cf.: STJ, REsp n.º 612.817/MA, 4.ª 

T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg 

no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 

14/04/2011]. O contrato de transporte materializa uma obrigação de 

resultado, que exige o cumprimento, de modo integral e perfeito, das 

condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, 

horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de 

aeronave, envio/remessa de bagagem, etc.). Na hipótese concreta, o 

cancelamento do voo, derivado do excesso de reservas (‘overbooking’) e 

a consequente realocação em outro voo, produziu, como consequência 

direta a perda de voo em conexão e a ocorrência de expressivo atraso na 

chegada a cidade-destino e se associou, também, ao extravio definitivo 

(ao que tudo indica a prova do processo, a prática de crime de furto) e a 

violação da bagagem pessoal despachada pela requerente. Estes eventos 

dinamizaram situação de extrema desconsideração, insegurança e 

prejuízos, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao 

contrato de transporte, colocando à disposição da autora serviço 

ineficiente e incompleto [art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 do Código de Processo Civil], o que devido 

ao caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, 

justifica/autoriza a imposição do dever de reparação/indenização dos 

danos experimentados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VÔO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM EM VIAGEM DE TRABALHO. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM 

VIOLADA E COM A FALTA DE PERTENCES DE USO PROFISSIONAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. O 

descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do 

serviço contratado, como configurado na espécie (atraso no voo e 
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extravio de bagagem) dá ensejo ao dever de indenizar o dano moral e 

material causado ao passageiro. Incidência da violação da cláusula de 

incolumidade. Bagagem devolvida violada, várias horas depois e faltando 

vários pertences. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Comprovado o prejuízo 

sofrido mediante os documentos anexados, mantida a condenação, bem 

como o quantum indenizatório deferido. Dano Moral. Restou comprovada a 

ocorrência do fato narrado na inicial (atraso do voo e extravio de 

bagagem), impondo-se a condenação da demandada na reparação dos 

morais experimentados pelo autor decorrente da falha no serviço. 

Quantum indenizatório dos danos morais. fixado na sentença ratificado, 

pois adequado à espécie. Inalterado o termo inicial para o cômputo dos 

juros de mora. Incidência da Súmula nº 54 do STJ. Verba honorária. 

Incidência do art. 85, § 11º, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA” (TJRS, 

Apelação Cível n.º 70075121061, 12.ª Câmara Cível, Relator: Des. Guinther 

Spode, julgado em 07/11/2017) — com destaques não inseridos no texto 

original. “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. O 

atraso de voo e o extravio de bagagem, ainda que temporário, ensejam 

indenização por danos morais. Quantum majorado. Alteração de ofício do 

marco inicial dos juros de mora e correção monetária. APELAÇÃO 

PROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 70064915952, 11.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 04/11/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. 1. Dos danos morais. Com 

efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente 

de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que 

acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante 

da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, 

de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o cancelamento e o 

atraso expressivo em voo, associado ao extravio definitivo e a violação da 

bagagem pessoal, traz, como consequência direta, perturbação 

emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

psique sentimento de desvalia, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de 

intensa aflição e desamparo. A existência do dano moral, fruto de 

cancelamento e de atraso expressivo de voo e do extravio definitivo de 

bagagem, decorre ‘in re ipsa’, na exata medida em que a responsabilidade 

civil do agente desponta como consequência do ato de violação do direito, 

o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da 

própria conjuntura de fatos. O dano moral, portanto, consuma-se com o 

atraso do voo; nada mais se revela necessário demonstrar. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a 

ocorrência de ‘overbooking’, que produziu o impedimento imediato do 

embarque da autora e a necessidade de aquisição de nova passagem 

aérea por outra empresa, e que o atraso no voo de volta se concretizou 

por expressivo lapso de tempo (cerca de 14horas) e se realizou em 

viagem doméstica, dentro do território nacional, e que, como dano 

colateral, ainda produziu o extravio definitivo e a violação da bagagem 

pessoal (bens de consumo de alto valor e que tem especial estima à 

autora) da requerente — de modo que as repercussões dos danos podem 

ser graduadas como de média-grande intensidade — e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do potencial sócio-econômico 

das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), para minimizar os transtornos gerados — sem que se 

configure enriquecimento sem causa. 2. Dos danos materiais. A 

quantificação dos danos materiais, decorrente do extravio de bagagem, 

em voo internacional, gradua-se de acordo com a indenização tarifada 

disciplinada na Convenção de Varsóvia e seus aditivos. Este é o 

entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Augusto Supremo 

Tribunal Federal, materializado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

636.331/RJ. De efeito, a Convenção de Varsóvia, para unificação de 

certas regras relativas ao transporte aéreo internacional, foi introduzida 

no ordenamento jurídico através da edição do Decreto n.º 20.704/1931 e 

disciplinava a matéria no art. 22. Esta regra jurídica foi modificada 

sucessivamente pelo Protocolo de Haia (Decreto n.º 56.463/1965), pelo 

Protocolo Adicional 4 de Montreal (Decreto n.º 2.861/1998) e, por 

derradeiro, pela Convenção para Unificação de Certas Regras relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, de Montreal, promulgada através da 

edição do Decreto n.º 5.910/2006. A Convenção para Unificação de 

Certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional, de Montreal 

(Decreto n.º 5.910/2006), preconiza, sobre o extravio de bagagem, em 

voo internacional, no art. 22 que: “2. No transporte de bagagem, a 

responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria 

ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a 

menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a 

bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta 

no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. 

Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não 

excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior 

ao valor real da entrega no lugar de destino” — com destaques não 

inseridos no texto original. Portanto, diante deste cenário, 

independentemente da ocorrência da prova de dano material, derivado do 

extravio da bagagem, em valor maior, o valor da indenização deve se 

limitar a quantia em dinheiro correspondente a 1.000 (um mil) Direitos 

Especiais de Saque, que atualizado de acordo com a cotação prevista na 

data desta sentença, equivale a R$ 5,0529 (conforme consulta ao site: 

http://www2.correios.com.br/sistemas/efi/consulta/cotacaomoeda/), e 

totaliza a quantia em dinheiro de R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois 

reais e noventa centavos). A verificação e delimitação do dano material, 

fruto de outros fatos-geradores, não-relacionados com o extravio da 

bagagem, é, contudo, normatizada em conformidade com as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. Deve-se 

concretizar a aplicação do princípio da reparação integral (‘restitutio in 

integrum’) que prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial 

devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor 

o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por 

danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira 

que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do 

valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza 

dano patrimonial hipotético. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, devido à 

ocorrência de falha na prestação dos serviços (‘overbooking’ e o atraso 

no voo), a requerente experimentou prejuízos efetivos, relacionados com 

o dispêndio de recursos para arcar com a aquisição de nova passagem 

aérea, para realizar/finalizar a conexão até o destino-final, e com 

hospedagem. Estas despesas, que decorreram da concretização do ato 

ilícito, foram devidamente comprovadas e totalizam a quantia em dinheiro 

de R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e 

dois centavos). Adoto, por conseguinte, para delimitar o montante da 

indenização, a quantificação econômica do valor destas despesas. 

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, neste tópico, 

que se mostra totalmente inviável a obtenção de devolução do valor da 

passagem aérea original, em que ocorreu o ‘overbooking’ (passagem do 

trecho de volta Roma-São Paulo), e da passagem da conexão (São 

Paulo-Cuiabá), haja vista que a autora efetivamente chegou ao 

destino-final e, para tanto, utilizou-se de voo realocado no trecho 

contratado e, ao mesmo tempo, da aquisição de nova passagem, para a 

conexão (que já é objeto de indenização). Do contrário, e permitir-se a 

devolução do valor integral da passagem aérea original, em que ocorreu o 

‘overbooking’, e da conexão, seria admitir que a autora viajasse “de 

graça”, o que, certamente, não é admitido pelo Direito. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

por Clariciane Dalmaso contra Alitalia Compagnia Aerea Italiana SPA e TAM 

Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), para o fim de: a) Condenar as 

companhias requeridas, de maneira solidária, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) Condenar as empresas 

requeridas, de maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, 

decorrente do extravio da bagagem, ao pagamento da quantia equivalente 

a R$ 5.052,90 (cinco mil e cinquenta e dois reais e noventa centavos), 
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corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, contado da data do arbitramento, e 

juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em 

que se aperfeiçoou a citação; c) Condenar as empresas requeridas, de 

maneira solidária, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 1.768,92 (um mil, setecentos e sessenta e 

dois reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe, e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da 

data em que se aperfeiçoou a citação; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno as 

empresas requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas judiciais 

e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a 

natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96612 Nr: 3232-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES, ZENI 

TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:MT/9925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte exequente para que, no prazo 05 (cinco)dias, manifese-se sobre a 

petição de fls. 169/171, que realizou o pagamento do débito, expressando 

sua concordância ou não. Intimo, ainda, para fornecer os dados bancários 

e CPF do exequente para expedição de alvará, após decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116061 Nr: 7294-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO & CIA LTDA, 

ROBERTO CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7294-63.2015.811.0045.

Proceda-se à citação dos executados Valdir Passarini Casonatto e 

Armazéns gerais Nova Canaã Ltda., mediante a expedição de carta 

precatória à Comarca de Nova Canaã/MT, registrando-se o referencial de 

endereço indicado na petição juntada na fl. 70 dos autos, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória 

expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 132155 Nr: 6827-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUANE BEATRIZ PEREIRA DE JESUS, DIVAN LEITE DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Intimo o exequente para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, conta 

bancária e cpf do titular para expedição do alvará, conforme decisão de fl. 

56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81771 Nr: 1022-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON, ADRIANO SIMON, MARCIA 

REGINA ZANOTTTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 INTIMO a parte exequente para que providencie, no prazo de 05 

(cinco)dias, o pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme a localidade selecionada para a realização da diligência, para 

cumprimento do mandado expedido em 14/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94578 Nr: 1509-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, 

COCANORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PALOMA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, CLAUDIO 

MUHAMMAD JABER & CIA LTDA, DIVA NOBRES PEDROSO, M A PISONI E 

CIA LTDA ME, ODAGIR ANTONIO UGOLINI, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, 

BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8.353/MT, ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Intimo a parte Delina Marcket Honorio de Oliveira para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, informe se os dados bancários fornecidos à fl. 381 estão 

corretos, e se pertencem à referida pessoa jurídica, uma vez que o Alvará 

Eletrônico n.º 395084-0/2018 (fl. 428)retornou sem pagamento devido a 

"incosistência nos dados bancários fornecidos para crédito (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95234 Nr: 2087-20.2014.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francys ricardo menegon - 

OAB:13640

 Processo n.º 2087-20.2014.811.0045.

Trata-se de ação de alimentos gravídicos ajuizada por Maria Bethania de 

Moraes contra Paulo Barbosa, que objetiva a condenação do réu no 

pagamento de alimentos.

Foi deferida a medida liminar e determinada a citação do réu. Foi ordenada 

a citação do requerido, mediante a expedição de edital. Foi nomeado 

curador especial que veiculou contestação.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que a requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido (fls. 47/50). Portanto, reputo válida 

e aperfeiçoada a intimação da autora, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida para intimação da ré UNIDAS S/A acerca da 

audiência designada , devendo comprovar a(s) distribuição(ões) no prazo 

de 30 dias , sob pena de perda da prova, informando o número e a Vara 

do Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento 

pelo Juízo deprecante, e para retirar ou comprovar pagamento das guias 

para distribuição da carta precatória para intimação da testemunha Mauro 

Elger, no prazo de 05 (cinco). Ainda, intimo a AUTORA para para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme a localidade selecionada para a realização da diligência, para 

intimação da perita Ivanete Vieira Serpa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115733 Nr: 7081-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça nos autos de carta precatória 

1047-84.2018.811.0005, código 125577 da comarca de Diamantino-MT, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: O comprovante deve 

ser direcionado à carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 INTIMO a parte REQUERIDA para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência, para cumprimento 

do mandao de intimação do autor para audiência e depoimento pessoal.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 87598 Nr: 1430-15.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de outubro de 2018, às 16h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

Considerando que decorreu "in albis" o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIMO a parte exequente para atualização do débito, bem 

como para requerer o que de direito no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011295-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Considerando que decorreu "in albis" o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIMO a parte exequente para atualização do valor, bem 

como requerer o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001618-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

Considerando que decorreu "in albis" o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIMO a parte exequente para atualização do débito, bem 

como para requerer o que de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETI MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000896-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IOLETI MENDES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto Converto o julgamento em 

diligência e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 

de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GIARETTA OAB - MT18878/O (ADVOGADO)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 06 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. DE OLIVEIRA COMERCIO & ELETRODOMESTICOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia 18/07/18 HORA: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000114-71.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.090,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSILENE SILVA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, 

que não possui nenhum débito com a parte Reclamada, contudo seu nome 

foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que 

desconhece. Por esses motivos requer a declaração de inexistência do 

débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, 

a Requerida contesta de forma genérica, e não junta aos autos 

documentos que corroborem suas alegações, mormente porque não 

trouxe a baila contrato assinado pela parte Reclamada. Além do mais, os 

prints das telas do controle interno da Requerida, juntados na 

contestação, estão totalmente desfocados. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança dos débitos, e a parte 

requerida não logrou êxito em fazer prova do contrário. Efetivamente, do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de maneira 

categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal 

que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 
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efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, no caso 

em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à 

realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos autos de que a mesma 

seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral 

indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte Reclamante possui 

inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos 

Juizados Especiais; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 03 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000113-86.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.147,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSILENE SILVA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Deixo de acolher a preliminar de prescrição alegada pela Reclamada, 

tendo em vista que aplica-se no caso, o prazo quinquenal para a 

prescrição, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável 

ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito 

que culminou com a negativação do nome do autor Relação de consumo 

apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando 

reconhecida sua caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo 

mais favorável ao consumidor quanto à prescrição e decadência, nos 

casos em que aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação 

do prazo prescricional disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em 

dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro 

de 2009, antes do término do lapso temporal de cinco anos 

Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de apreciação 

das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a instrução 

probatória Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito 

em primeiro grau, para que nova sentença seja proferida Apelo provido." 

(TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, 

Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014). Dessa feita, não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Rejeitada a preliminar arguida pela requerida, passo ao 

mérito. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido inicial é 

parcialmente procedente. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

negativado no Serasa pela Reclamada, posto que não possui nenhum 

débito com a mesma. Requer a declaração de inexigibilidade dos débitos e 

reparação pelo dano extrapatrimonial. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida, foi objeto de 

obrigações contraídas e não adimplidas pela parte Autora. Não obstante a 

reclamada tenha se referido a relação jurídica firmada supostamente entre 

as partes, não instruiu os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que houve violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 
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como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

Reclamante possui inscrição posterior à inscrição realizada pela 

Reclamada em seu nome. Em que pese existam outras negativações, 

verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação. Nesse 

entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL 

- QUANTUM. A existência de outros apontamentos não obsta a 

indenização, considerando que somente a preexistência de inscrição 

legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral 

decorrente de negativação indevida (súmula n.º 385 do STJ). A existência 

de outras inscrições posteriores nos cadastros restritivos, apesar de não 

obstar a indenização, contribui para sua redução a um valor mais baixo 

que o usualmente arbitrado. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar inexistente os débitos discutidos nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a estes, sob 

pena em caso de descumprimento, de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), até o limite máximo dos Juizados Especiais; c) Determinar que a 

Reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o cancelamento 

das Inscrições no Cadastro de Inadimplentes, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o limite 

máximo do valor de alçada dos Juizados Especiais. d) Declarar encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33547 Nr: 3014-59.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE FREITAS MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NORBERTO 

OTILIO WIEGERT, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ WIEGERT, 

SILVANO ALOISIO WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - OAB:10.134/MT, 

ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JHONY NICACIO CLEMENTE - 

OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95 que, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”.

Outrossim, no âmbito do Juizado Especial prevalece a primazia dos 

Princípios Norteadores como o da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, 

Economia Processual e Celeridade, ambos descritas no art. 2º da Lei 

9.099/95, logo o pedido formulado pelo reclamado para suspender o 

processo por 01 (um) ano, é incompatível com a competência do juizado, 

em especial ao princípio da celeridade, princípio este fundamental no 

âmbito do juizado.

Posto isto, indefiro o pedido de suspensão.

Intime-se o Exequente pra dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17463 Nr: 28-55.1997.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ISIDORO HEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão, considerando que no âmbito do Juizado 

Especial não é permitida a suspensão do feito, devido aos princípios 

normativos tais como a celeridade, simplicidade e economia processual 

conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22367 Nr: 256-78.2007.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO MORENO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 452.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, conforme o cálculo 

apresentado nos autos.

As providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113819 Nr: 6011-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado MACIEL 

RODRIGUES DE LIMA, Brasileiro, solteiro, com endereço na Avenida Rio 

Grande do Sul 503, N, Bairro Centro Sinop/MT, natural de Ivaipora/PR, 

nascido no dia 08.04.1989, filho de Lucia Wouk e Benedito Rodrigues de 

Lima pela imputação descrita no artigo 331, do Código Penal, para o fim de 

condenar o réu ao pagamento da MULTA no valor de 02 (dois) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos 

culpados, bem como a expedição das comunicações ao Instituto de 

Identificação, ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e expeça-se a 

guia de execução de pena.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Dispensado o registro, nos termos do Provimento 

42/2008/CGJ.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 129843 Nr: 5566-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTONIO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora da sentença "Isto posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, como 

consequência, mantenho inalterada a sentença tal como 

concebida.Intime-se. Cumpra-se."

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARBOZA FERNEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros (seguradora integrante do 

convênio DPVAT) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002714-36.2016.8.11.0045. REQUERENTE: KEILA 

BARBOZA FERNEDA REQUERIDO (A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS (SEGURADORA INTEGRANTE DO CONVÊNIO DPVAT). 

REQUERIDO (A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Cumpra-se o despacho proferido no evento ID n° 

13437332. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

maio de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001618-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (AUTOR)

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (AUTOR)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001618-49.2017.8.11.0045. AUTOR: 

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, SOLEICA FATIMA DE GOES 

FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA RÉU: COOPERATIVA 

DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS 

DE MATO GROSSO VISTOS. Indefiro o pedido retro, visto que a penhora 

constante da Av. 8/16.184 fora determinada por Juízo diverso deste (ID 

n.º 6791926 - cópia da matrícula n.º 16.184), assim competem às partes 

formularem requerimento de baixa nos respectivos autos da execução da 

qual a referida constrição originou, ou seja, do processo n.º 

8010397-15.2010.8.11.0045, em trâmite no Juizado Especial Cível desta 

Comarca, eis que é o Juízo competente para dirimir tal questão. Intime-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de junho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002185-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002185-17.2016.8.11.0045 VISTO. Manifeste-se a 

requerida acerca do petitório e novos documentos juntados pelo autor (ID 

n.º 12053320, 1205330 e 1205331). Prazo: 10 (dez) dias. Com a juntada 

de manifestação ou decorrido o prazo in albis, torne-me conclusos para 

sentença, diante da ausência de requerimento de outras provas pelas 

partes. Certifique-se se necessário. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

05 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92864 Nr: 145-50.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), MARGA ARNOLD, ROSALINO MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR AS 

REQUERIDAS, de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n° 

319.607.762, ao pagamento do valor atualizado até a data de 02.09.2013, 

quantia de R$62.306,58 (sessenta e dois mil, trezentos e seis reais e 

cinquenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e multa contratual estipulada no contrato.Condeno os Requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, inciso § 2.º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100218 Nr: 6089-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

indenização ajuizada contra a requerida ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, 

para condená-la ao pagamento de indenização pelo dano material 

suportado no valor de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois 

reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC, a partir do desembolso de cada parcela inadimplida, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários do advogado da autora, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.Transitada em 

julgado, intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito, 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98928 Nr: 5128-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Cautelar Inominada ajuizada 

contra a requerida ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.Condeno 

a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários do advogado da autora, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor dado a causa.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

dando-se as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 4598-88.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & TURRINI BRITO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de indenização ajuizada 

por CARLA LARA CESCA contra PEREIRA & TURRINI BRITO LTDA - ME, 

para condená-la ao pagamento de indenização pelo dano material 

suportado no valor de R$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte e quatro 

reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, bem como 

ao pagamento dos danos morais, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a 

partir desta data, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários do 

advogado da autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado, intimem-se as partes a requererem o 

que entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

arquivamento com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100868 Nr: 6563-04.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para declarar 

inexigível a cobrança da T.S.E sobre a emissão e processamento de guias 

DAR, física ou eletrônicas e CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

repetição do indébito dos valores arrecadados nos últimos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor deverá ser calculado em 

liquidação de sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 15 % (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2º c/c art. do 

CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intimem-se as partes a 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 143543 Nr: 5375-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR ROSSATI MANCOELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO RAMAO MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que fora integralmente cumprida a finalidade da presente 

missiva, devolva-a ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento 

do presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos 

os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42662 Nr: 2971-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A 

ADVOGADA TAÍSSA MAFFESSONI, PARA DEVOLVER OS REFERIDOS 

AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102091 Nr: 22526-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO 

FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, KELI DIANA WEBER VERARDI 

- OAB:15985/B, MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

o pedido de desistência das testemunhas acima. II - Saem as partes 

intimadas a apresentarem memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se pelo embargante. III – Cumpra-se. Nada mais havendo a 
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tratar, a MM.ª Juíza determinou o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115133 Nr: 6738-61.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ACCO RODRIGUES - 

OAB:14958, GUIDO ICARO FRITSCH - OAB:19381/B, IGOR DEL CAMPO 

FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:SP/266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

o pedido de desistência da testemunha Olide Guarnieri, conforme acima 

requerido. II – Defiro o pedido de juntada de substabelecimento e carta de 

preposição apresentada pela parte requerida,. III - Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, para oitiva da testemunha 

arrolada pela parte requerida (p. 101). IV – Após a devolução da missiva 

devidamente cumprida, intimem-se as partes para que apresentem 

alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se 

pelo autor, em seguida conclusos para prolação da sentença. V- Saem os 

presentes intimados. VI – Juntem-se os documentos pendentes, conforme 

sinalização do sistema Apolo, bem como atente-se a escrivania para que 

as publicações e intimações dos atos processuais sejam realizadas em 

nome do Dr. Carlos Fernando Siqueira Castro OAB/MT 15.104, conforme 

acima requerido. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo 

a tratar, determino o encerramento do presente termo de audiência que, 

lido e achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92860 Nr: 141-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 210,00 (duzentos e 

dez) reais do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de 

complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. Após o depósito da diligência, a parte deverá 

juntar o comprovante aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (AUTOR)

JOLCIR SCOPEL (AUTOR)

SIDNEI SCOPEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BALABAN (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS Nº 1002030-43.2018.8.11.0045 Recebo a inicial e os documentos 

a ela acostados. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a 

ser realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 06 de setembro de 2018, às 

09h30min. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado. A 

intimação da parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de parte representada 

pela Defensoria Pública. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Para 

regularização do feito determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia dos seus documentos pessoais 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de maio de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANZIR SOARES ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001844-20.2018.8.11.0045 VISTO. Recebo a inicial e os 

documentos a ela acostados. Defiro a gratuidade da Justiça. Desde já, 

designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta 

Comarca, no dia 23 de agosto de 2017, às 17h00min. Proceda a escrivania 

o agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecer ao ato designado. A intimação da parte autora 

para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de junho de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001955-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS KOBAYASHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA GRICH DE SOUSA VIRGULINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001955-04.2018.8.11.0045 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS 

proposta por MARIA DAS GRAÇAS KOBAYASHI em face de CLARA 
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GRICH DE SOUSA VIRGULINO DE OLIVEIRA. Em petição de ID 

n.º13402429, a parte requerente pugnou pela desistência da ação. Pois 

bem. Verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas em razão 

da gratuidade que concedo, neste ato, à autora, conforme requerimento 

formulado na petição inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de junho de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27386 Nr: 1834-80.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMML-M, NBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 2685-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 110.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000261-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000261-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 
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grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 
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e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000259-05.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TSIMI 

UDO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 
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seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-50.2018.8.11.0021

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 279 de 833



Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000256-50.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 
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Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000252-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000252-13.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 281 de 833



dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
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de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000248-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000248-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

mencionando exemplificadamente os autos n.º 
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1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
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direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000246-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 
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àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 
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não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000244-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 
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muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000241-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 
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Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000239-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 
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quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 
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magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000232-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 
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regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 
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resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000231-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 
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patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 
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presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000229-67.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 
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devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 
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dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000227-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 
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da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000226-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 
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processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 
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Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000224-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPRO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 
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dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 
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o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000214-98.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 
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ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 304 de 833



deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000213-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000213-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 
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agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 
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por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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Referência: autos n.º 1000212-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 
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enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000211-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 
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ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 309 de 833



à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000210-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 
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somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 
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dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000208-91.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 
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Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 
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época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000207-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 
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consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-24.2018.8.11.0021
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Referência: autos n.º 1000206-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA ANE TSIPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000194-10.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA ANE 

TSIPTE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 318 de 833



assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Referência: autos n.º 1000193-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 
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Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 
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Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000191-55.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 321 de 833



tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 
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prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000109-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 
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de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 
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parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000107-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 
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agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 
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por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000104-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 327 de 833



disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000099-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 
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idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 
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instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000074-64.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 
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benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 
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vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000071-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 
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que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 
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mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000070-27.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 
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pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 
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imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000066-87.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 
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processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000062-50.2018.8.11.0021
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000062-50.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 
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presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000061-65.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 
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declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
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como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000058-13.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

mencionando exemplificadamente os autos n.º 
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1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
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direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000057-28.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 
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Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 
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questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000052-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 345 de 833



por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000050-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 
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comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000047-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 
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válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 
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que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000043-44.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 
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contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 
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a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000042-59.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 
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as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 
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que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000041-74.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 
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da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 
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Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000040-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 
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precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000037-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 
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contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000036-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 
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relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000034-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 
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(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 
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relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000032-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 
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Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 
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questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001567-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: AGRIMA 

PEDARATA O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 
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por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001564-58.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 
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comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001561-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 
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petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 
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aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001557-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 
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juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 
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jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001554-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 
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bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 
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documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001553-29.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 374 de 833



consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001552-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001551-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001544-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 
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presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
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consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001543-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001543-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 
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tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 
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prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001519-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001519-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 
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ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 
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deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001493-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GETULIO 

IOMOPIRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 
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dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 
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comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001448-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREBU RA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 
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enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001441-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 388 de 833



idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 
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instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001436-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA RO ODZAWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001436-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 390 de 833



benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 
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vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001321-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

RUPRE TSERIMRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 
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bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 393 de 833



documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001319-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 
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consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001317-77.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001316-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001312-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001312-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 
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que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
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consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001282-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001282-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 
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tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 
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prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 06 de Junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA WEIRICH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 15:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 (Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inicial, para 

CONDENAR o réu ADÃO APARECIDO DOMINGOS como incurso nas penas 

do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal. l torno 

a pena definitiva em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de 

reclusão.3.2 – 24/03/2017 (fl. 34), por força de mandado de prisão 

expedido por este Juízo nestes autos, isto é, o réu está preso há 01 (um) 

ano, 01 (um) mês e 16 (doze) dias, de modo que, considerando o total de 

pena é de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, 

o réu ainda deverá cumprir 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e 

sete) dias de reclusão.3.4 – DO PEDIDO PARA RECORRER EM 

LIBERDADEAo que se vislumbra dos autos, os fundamentos para custódia 

cautelar do acusado se mantém incólumes e não permitem a concessão 

de liberdade ao acusado, mormente por ter o réu passado toda instrução 

processual preso preventivamente e, ao final, ter sido o réu condenado a 

pena superior a 08 (oito) anos. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, 

fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) 

constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a 

instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”. Ademais, a 

custódia do réu, mesmo que considerada cautelar por não ter a sentença 

alcançado o trânsito em julgado, é balizada pelo art. 313, I, do Código de 

Processo Penal, 7 – DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804 do Código 

de Processo Penal.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos, 

tendo em vista não se tratar de crimes contra o patrimônio e não haver 

r e l a t o  d e  p r e j u í z o s  m a t e r i a i s  à s  v í t i m a s  o u  a 

terceiros.Publique-se.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, oficie-se o 

Tribunal Regional Eleitoral, consoante art. 15, III, da Constituição Federal, e 

demais órgãos de identificação do inteiro teor desta sentença, Após, 

expeça-se guia definitiva para cumprimento da pena e arquivem-se os 
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autos,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116317 Nr: 6361-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Rodrigues da Silva, Josina Ramos 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisio de Oliveira Souza - 

OAB:19.506 -GO

 Autos do Processo de Código: 116317

Vistos etc.

1. Analisando detidamente o presente encarte processual, vislumbro que o 

objeto apreendido foi listado no auto de exibição e apreensão de fl. 20.

 2. Em razão do despacho da Defensoria Pública informar na fl.44, que não 

há interesse na manutenção ou restituição das armas apreendidas.

3. DECRETO O PERDIMENTO dos objetos apreendidos no etiquetados e 

armazenados na sala de armas sob o nº 398 do livro da diretoria), 

devendo os mesmos serem encaminhados a Unidade do Exército 

Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei n.10.826/2003.

4. Por fim, cumprida a sentença na integra, proceda-se às comunicações 

de estilo e, após, arquive-se.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 07 de novembro de 2017.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116317 Nr: 6361-31.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Rodrigues da Silva, Josina Ramos 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisio de Oliveira Souza - 

OAB:19.506 -GO

 INTIMAR ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2018, ÀS 

12:30 HORAS/MT, BEM COMO INTIMÁ-LO(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE MOZARLANDIA - GO, PARA 

INQUIRIÇÃO DO RÉU(S), PARA ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) 

MISSIVA(S) INDEPENDENTE DE NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTE JUÍZO.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor IGOR CAVALCANTE DE SOUZA, 

matrícula 13494, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta comarca, estará 

participando do curso PJE na Escola dos Servidores em Cuiabá-MT, no 

período de 06 e 07/06/2018, sendo que nos dias 05 e 08/06/2018 estará 

em trânsito,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA HELOISA MICHELONI, matrícula n. 9070, 

para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta, na escrivania 

da 2ª vara durante a ausência do titular, ou seja, no período de 05 a 

08/06/2018, exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao 

desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 5 de junho de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93535 Nr: 1535-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 “Vistos. Inicialmente, DEFIRO e HOMOLOGO o pedido de desistência da 

Testemunha da Acusação, Sr. André Luis Silva Mangabeira. Ambas as 

partes já apresentaram alegações finais orais, nos termos que regem a 

matéria. Inicialmente, vislumbra-se que a medida que merece análise 

urgente é o pleito de concessão de liberdade ao Réu. O Douto Promotor de 

Justiça, em seus memoriais finais, não se opôs à concessão da liberdade 

ao Réu. Da mesma forma, o Douto Causídico, pela mesma linha, pleiteou a 

concessão da liberdade ao Réu. Por ora, é o necessário. De rápida 

análise, verifica-se que se outrora houveram motivos ensejadores da 

prisão preventiva do Réu, estas já não mais se subsistem, fazendo-se 

assim, de rigor, a colocação do mesmo em liberdade, se por outro motivo 

não deva permanecer preso. Ainda, em que pese o mais profundo 

respeito pelas alegações aqui apresentadas pelos Dignos Profissionais 

sinto que, ao menos por ora, as medidas protetivas outrora deferidas em 

favor da Sra. Marlene Alves da Silva, até prolação da sentença, devem 

permanecer incólumes. Assim sendo, DETERMINO A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em desfavor do Réu Joaquim 

Moreira Silva, se por outro motivo não deva permanecer preso, 

consignando-se expressamente que, ad cautelum, as medidas protetivas 

outrora decretadas permanecem incólumes e, caso descumpridas, poderá 

o mesmo de novo ter sua prisão preventiva decretada. Expedido o devido 

alvará de soltura, tornem-me os autos imediatamente conclusos para fins 

de sentença. AINDA, OFICIE-SE IMEDIATAMENTE AO EGRÉCIO TJMT, 

DANDO CIENCIA DA PRESENTE DECISÃO À 3° CÂMARA CRIMINAL, 

TENDO COMO RELATOR O DOUTO DESEMBARGADOR JUVENAL 

PEREIRA, UMA VEZ QUE, AO MENOS EM TESE, RESTOU PREJUDICADO A 

ANÁLISE DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUE POR AQUELE ÓRGÃO 

CRIMINAL TRAMITA.”

Ivan Lucio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 1301-12.2018.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 93129

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial, determinando o seu 

processamento.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, devendo a Senhora Gestora 

providenciar as anotações necessárias.

 No mais, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal.

 Com o retorno, intime-se a Requerente para se manifestar, bem como 

declinar as provas que pretende produzir – justificando-as, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.
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Alto Araguaia - MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94957 Nr: 1966-28.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94957

Vistos.

 Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 1223-18.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92959

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93267 Nr: 1377-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 93267

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam de acordo prévio homologado ocorrido no próprio 

CEJUSC, o que necessitam de melhor análise por este Juízo; não 

vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 20 de julho de 

2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, vistas ao Ministério Público, e com o retorno, tornem-me os autos 

conclusos para apreciação do pleito antecipatório.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 920-72.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70559

Vistos.

Certifique o cumprimento integral da decisão de referência 113.

Após, dê-se vistas, na forma sucessiva, ao Ministério Público e a 

Defensoria para que informem a atual situação da menor, e ainda, se 

manifestem e/ou requeiram o que entenderem de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94963 Nr: 1968-95.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94963

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 
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vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59506 Nr: 2078-36.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9.893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Henrique de Brito 

Mazeti - OAB:21982/B

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58719 Nr: 1453-02.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126, JAERSON SOUZA DA ANUNCIAÇÃO - 

OAB:15.996/MT

 “Vistos. Inicialmente, DEFIRO e HOMOLOGO o pedido de desistência da 

Testemunha da Acusação, Sr. Leonardo da Silva Branco, quanto ao pleito 

do Douto Advogado, fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente os 

endereços idôneos e atualizados das Testemunhas faltantes, SOB PENA 

DE PRECLUSÃO, CASO NÃO VENHAM A SER ENCONTRADAS NOS 

RESPECTIVOS ENDEREÇOS, HARMONIZANDO-SE OS COROLÁRIOS 

CONSTITUCIONAIS PARA A AMPLA DEFESA, QUE NÃO É IRRESTRITA, E 

DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. Ultrapassado o prazo 

assinalado de 5 (cinco) dias e advindas as informações quanto aos 

endereços, DETERMINO à Sra. Gestora que expeça as devidas Cartas 

Precatórias nos endereços informados, bem como, que reitere a 

expedição da missiva em face da Testemunha Inácia Assis Campos, 

assinalando o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para seus 

cumprimentos. Não sendo apresentados os endereços no prazo 

assinalado, certifique-se imediatamente. No mais, com fundamento no art. 

222, §2° do CPP, dou por encerrada nesta data a instrução criminal, abro 

prazo para apresentação de memoriais, no prazo legal, primeiro à 

Acusação e, na sequência, à Defesa. Tão logo apresentados os 

memoriais, tornem-me os autos conclusos para deliberações e/ou 

sentença. Às providências. Cumpra-se. Saem as partes presentes 

pessoalmente intimadas”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25711 Nr: 232-57.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 25711

Vistos.

Considerando a Portaria N. 629/2018-PRES, na data anteriormente 

designada para realização de audiência (27/06), será ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, motivos pelos quais, 

redesigno a oralidade para o dia 22 de agosto de 2018, às 16h20min 

(horário oficial do Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30451 Nr: 1137-28.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFVOG, MAVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danyella Alves de Freitas - 

OAB:20.371-GO, GENEZY ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15.482/GO

 Código n.° 30451

Vistos, em correição.

Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia sendo Requerente 

Maria Aparecida Vieira de Oliveira e Executado Jesus Longuinho Gomes.

 Em diligência, este Juízo determinou a intimação do Requerente para 

providenciar atos que possibilitassem o prosseguimento do feito (fls. 78 e 

82), porém, intimado regularmente (fls. 79/80), o mesmo permaneceu inerte 

(fls. 81 e 83).

 Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Feito tramita desde o ano de 2010.

Extrai-se dos autos que o Requerente foi devidamente/regularmente 

intimado para providenciar atos que possibilitassem o prosseguimento do 

feito, o mesmo não cumpriu o determinado, ocasionando a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo este Juízo extinguir o feito de oficio, conforme dispõe 

o §3°, inciso IV, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

...

§3°. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Portanto, intimado regularmente por 02 (duas) vezes para 

promover/diligenciar a continuidade do feito e ultrapassado tempo 

considerável, o Requerente permaneceu inerte, e por consequência, não 

cumpriu as diligências que lhe foram impostas, devendo ser considerado 

que o mesmo não tem interesse no prosseguimento do feito diante, 

devendo ser extinto o feito, conforme entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

 (...)

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora 

que, mesmo intimada via seu procurador e pessoalmente, para regularizar 

o polo passivo, manteve-se inerte.

(Ap 74513/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

 Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios, por serem 
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incabíveis nos presentes autos.

Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28270 Nr: 2631-59.2009.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KI-BARATO COMÉRCIO DE PRODUTOS CEREAIS LTDA, 

CARLOS ALBERTO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MUNIR GATTO - C.P.F.- 

015.219.309-31

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZ ANGELA BRITO DE LIMA 

MORINA VAZ - OAB:190702/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais, caso existente, sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis nos presentes autos.Em 

havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21564 Nr: 1902-04.2007.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDA BORGES RODRIGUES (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARITO PEREIRA - OAB:GO 

7531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o Inventariante ao 

pagamento de custas processuais, caso existente, sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis nos presentes autos.Em 

havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95187 Nr: 2048-59.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REZENDE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em 

um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta 

apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora. 24. Aliado ao 

mencionado fato, constato o perigo da irreversibilidade do provimento 

antecipado, ou seja, se ao final advir sentença julgando improcedentes os 

pedidos do requerente, ventilada decisão provavelmente será inócua, 

diante do pleito de imediata incorporação do índice de correção da Unidade 

Real de Valor na remuneração da parte requerente. 25. Neste caso, há a 

necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

medida possui natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela 

de urgência pleiteada neste momento processual, com fundamento no 

artigo 300, §3º do CPC/2015. 26. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.27. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal.28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 29 de maio de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95238 Nr: 2068-50.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em 

um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta 

apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora. 24. Aliado ao 

mencionado fato, constato o perigo da irreversibilidade do provimento 

antecipado, ou seja, se ao final advir sentença julgando improcedentes os 

pedidos do requerente, ventilada decisão provavelmente será inócua, 

diante do pleito de imediata incorporação do índice de correção da Unidade 

Real de Valor na remuneração da parte requerente. 25. Neste caso, há a 

necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

medida possui natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela 

de urgência pleiteada neste momento processual, com fundamento no 

artigo 300, §3º do CPC/2015. 26. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.27. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal.28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95189 Nr: 2049-44.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em 

um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta 

apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora. 24. Aliado ao 

mencionado fato, constato o perigo da irreversibilidade do provimento 

antecipado, ou seja, se ao final advir sentença julgando improcedentes os 

pedidos do requerente, ventilada decisão provavelmente será inócua, 

diante do pleito de imediata incorporação do índice de correção da Unidade 

Real de Valor na remuneração da parte requerente. 25. Neste caso, há a 

necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, uma vez que a 

medida possui natureza irreversível, implicando no indeferimento da tutela 

de urgência pleiteada neste momento processual, com fundamento no 

artigo 300, §3º do CPC/2015. 26. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.27. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo legal.28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95278 Nr: 2089-26.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUQUE DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) para cumprimento do mandado de citação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73372 Nr: 2391-26.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEI GUILHERME GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 

Junior - OAB:74.188/MG, Ana Carolina Pereira Tolentino - 

OAB:161.586/MG, Bárbara Magalhães Pinto Brasil Gontijo - 

OAB:164.056/MG, Brauler Douglas Rodrigues Formaggini - 

OAB:164.945/MG, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG, Gabriela Garcia Silveira - OAB:147.072/MG, 

Marcela Fernanda de Melo Castro - OAB:159.557/MG, Matheus 

Nasser Dias Couto - OAB:150.129/MG, Walter Silveira Moraes - 

OAB:172.146/MG

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81180 Nr: 1968-32.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HELIO MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 2036-45.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2036-45.2018.811.0020 (cód. 95137).

Vistos.

 1. Ao analisar a petição inicial, ressalto a necessidade de modificação do 

valor atribuído à causa, eis que este como nas demais ações, deverá 

refletir o potencial proveito econômico a ser auferido pela parte 

requerente, levando-se em consideração a amplitude do bem jurídico 

protegido.

2. A propósito, vejamos o entendimento do E. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

DANO AO MEIO AMBIENTE - VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO 

CORRESPONDENTE À ESTIMATIVA DO PREJUÍZO E VALOR DO METRO 

CÚBICO DO PRODUTO FLORESTAL COM BASE NA PORTARIA Nº 14/07 

DA SEFAZ - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ação civil 

pública deve ter um valor certo, correspondendo ao proveito econômico 

pretendido e levando-se em consideração a amplitude do bem jurídico 

protegido. (AI 106364/2008, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2009, 

Publicado no DJE 04/02/2009)”

3. Assim não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com os artigos 292, inciso V e VI e 321, 

ambos do CPC/2015, sob pena de ser indeferida (art. 321, parágrafo 

único, do CPC).

4. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me 

os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, COM 

URGÊNCIA.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54722 Nr: 355-16.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO, PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Judicial do 

Município de Alto Araguaia - MT - OAB:, RODRIGO CAMPOS 

MORAES - OAB:11.355/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/

-MT

 Sentença – Extinção pelo pagamento
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Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 332-36.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE TEODORO DE RESENDE, DEVARCI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, EVA GONÇALVES DE JESUS, FRANCISCO DE 

ASSIS IRIGARAY, VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, MARLAM JOSÉ DE 

REZENDE, CÉLIA APARECIDA BARBOSA, JOSÉ JACINTO FILHO, MARIA 

LEILA RIBEIRO DA COSTA, JACIRA BORGES FRAGA, IRACILDA 

RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, SIVAL APARECIDO DA 

CRUZ, REGINALDO ARANTES DE SOUZA, JOSÉ TALVACI DOS SANTOS 

ASSIS, EUNICE ODETE WALTER, RENATA FIRMINO DE OLIVEIRA, JUDITH 

VIEIRA, MARCELO BARCELOS RODRIGUES, JOSÉ CARLOS FRAGA 

BUENO, ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS, SANDRA PANIAGO 

BARBOSA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS FILHO, ROSINETE BATISTA 

FERREIRA, CLAUDIA CAMPOS DAVID DA SILVA, EBER LUIZA DA COSTA, 

SEBASTIANA TEODORO BARCELOS, NEURACI MORAES FRANÇA, 

ALMERI COSTA DE MIRANDA, MEIRY APARECIDA OLIVEIRA FRAGA, 

BRAULIO ALVES AGUIAR, MARIA HELENA ALVES DE CARVALHO, 

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA, SÔNIA DAVID PANIAGO, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO, EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART, JURACY 

CÂNDIDO XAVIER, LILIAN CORRÊA DE OLIVEIRA FERREIRA, DOMINGOS 

MOREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DA SILVA, ROMILDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, JOAO DOS SANTOS SOARES, DERCIONIL TEODORO 

RESENDE, ESPÓLIO DE ATAIDES ALVES RIBEIRO, MARCO ANTONIO 

ALVES DA COSTA, ALBANÊZ BERIGO, MARIA AUXILIADORA FRAGA 

RODRIGUES, TÂNIA TEREZA ECHIVARRIA, DJALMA DANTAS PIRES, 

MARIA LUCIA VELOSCO DE CARVALHO, ODELICIO BORGES DE SOUZA, 

JULIO CESAR MENDES MORAES, DIVINO PEREIRA DA COSTA, ANELY 

MARIA DAVID, IVANILDA ROSA DA SILVA, IVAILTA FERREIRA DOS 

SANTOS, ZAIDE BORGES DE SOUZA, ZULEIDE MALAGUITTI, IRACY 

NORATA PALOMO, ISA HELENA RODRIGUES E RODRIGUES, ONILDO 

MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA LUZIA FRANCO SANTANA, RENATO 

APARECIDO DE MORAIS, CARLOS ALBERTO BORGES FRAGA, RINALDO 

COELHO CARDOSO, DEUZÉLIA RODRIGUES DE REZENDE BATISTA, 

JAIRO MARTINS LUZ, DEUSALINA TEODORO GOMES, REJANE DE 

SOUZA, EL`WÂNIA MARIA FÁVERO, SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA, 

PAULO CESAR MANTAVAN, JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, 

CLEONICE GARCIA VELASCO, SEBASTIÃO TEODORO DIAS, MANOELA 

D'ARC DOS SANTOS, LINDOMAR BORGES DE CARVALHO, ENILDE MARIA 

DE CAMPOS RODRIGUES, DIVINO ALEXANDRE DE SOUZA, LUZIA 

GOUVEIA CARVALHO, VALDEVINO MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA GARCIA, ANTONIO ESMERINO DA SILVA, MARIA 

SEVERINA REZENDE DE SOUZA, ZELIA FRANCISCA DE CARVALHO, 

ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, SEBASTIÃO JUSTINO FILHO, JOSÉ DIONÍSIO 

ALVES DOS SANTOS, SEBASTIÃO BATISTA FRAGA, IZABEL ARRUDA 

PAEZANO, ADALBERTO RODRIGUES PANTALEÃO (Espólio), JOSÉ ELIAS 

DE SOUZA, IZALDETHE FERREIRA FRANÇA, JAIR JOSÉ DA SILVA, 

ALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAZARA MENDES TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por 

Deusdete Dantas Pires e Outros em desfavor do Município de Alto 

Araguaia/MT.

2. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a 

apuração do valor devido, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 1522-05.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F D DE SOUZA E CIA LTDA - EPP, JOSÉ 

FABIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI em desfavor de J F D DE SOUZA E CIA 

LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Com relação ao pedido de “penhora na boca do caixa”, conquanto 

possível, pois expressamente previsto em lei (art. 835, X, do CPC), 

contudo, a penhora não pode ser realizada sobre o total do faturamento 

da empresa, mas apenas em percentual que não inviabilize as suas 

atividades.

3. No caso em tela, à guisa de elementos circunstanciais que conduzam à 

outra conclusão, a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da 

empresa executada mostra-se providência que equaciona o interesse da 

credora, observada a menor onerosidade da devedora (CPC, art. 805).

4. Diante disso, considerando que não foram localizados bens da 

executada suficientes para garantir o crédito exequendo, com fundamento 

no artigo 835, X, do CPC, DEFIRO o pedido de penhora do faturamento da 

empresa executada, formulado pela exequente às fls. 83/84, no 

percentual de 30% (trinta por cento), cabendo ao oficial de justiça, 

diariamente, acompanhar o fechamento do caixa da executada e realizar a 

penhora no percentual determinado, até o limite do crédito exequendo, 

mediante depósito judicial, lavrando auto circunstanciado.

 5. EXPEÇA-SE o competente mandado de penhora, ressaltando que, se 

tiver alguém na empresa executada, ainda que somente empregados, 

deverá o senhor Oficial de Justiça proceder à PENHORA conforme 

determinado no mandado.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 1383-82.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:11763/MT, QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 
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OAB:10.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por VICENTE MARTINS DE 

FREITAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados nos 

autos.

2. Em análise da inicial, verifico que o requerente pugnou para que o 

requerido pague as diferenças salariais, desde junho de 2009. No entanto, 

não colacionou aos autos documentação referente à nomeação e/ou 

posse do mesmo, o que se reputa imprescindível para a presente ação.

3. Ante ao exposto, DETERMINO a intimação do requerente, via DJE, com a 

finalidade de emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos os documentos supra mencionados, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015).

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-45.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000317-45.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in 

fine da Lei 9.099/95. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, concluímos pela 

sua extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a necessidade de 

realização de prova complexa, notadamente a perícia contábil, haja vista 

que um dos postulados da reclamada é quanto a revisão de juros 

embutidos no contrato, supostamente abusivos. Note-se que não há nos 

autos sequer planilha de cálculo que demonstre a abusividade dos 

mesmos, tornando a petição inicial inepta nos termos do art. 330, §2º do 

CPC. Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não 

se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o 

arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-19.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010080-19.2015.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte ré/executada informou o pagamento da condenação conforme 

ID. Num. 12496482, havendo aquiescência da parte autora/exequente em 

movimento posterior. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto 

com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - 

a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro 

meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 12496482, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115507 Nr: 5064-28.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GONÇALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a VALMIR GONÇALVES AGUIAR, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de Auxílio-Doença devidos a partir da data do indeferimento 

administrativo ocorrido em 15/06/2016 (fl. 29), até a efetiva implantação da 

Aposentadoria por Invalidez, que se dará a partir da data da perícia 

realizada em 04/01/2017 (p. 40/43), com juros e correção monetária com 

base no manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do requerimento feito na exordial, 

bem como na presente audiência, DEFIRO a antecipação de efeitos da 
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tutela, para determinar ao INSS a concessão imediata do benefício 

previdenciário ao autor, eis que satisfeitos os requisitos da antecipação 

da tutela.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, 

Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal.Isento o vencido do 

pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. 

Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126395 Nr: 4404-97.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA DA ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 07/02/2012 (pág. 17). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 5589-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA LOPES - 

OAB:20.500/MT, Lorhayne Sales de Oliveira - OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos e etc. Aberta a presente audiência, esta restou prejudicada por 

conta da ausência das partes. Considerando a certidão de fl. 80, dando 

conta a não localização da parte autora em virtude de não encontrá-la no 

endereço descrito na inicial, INTIME-SE a patrona da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da referida certidão. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47676 Nr: 3841-50.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LUZIA DE SALES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Municipal de 

Barra do Bugres - MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como manifestar o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129610 Nr: 6342-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE CARVALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 07/08/2017 (pág. 17). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE ao INSS 

para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95247 Nr: 4671-74.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALOG LOGISTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP, LUCIANE MARIA VOLLMER - OAB:14.540

 Vistos em correição.

Proceda-se a correta numeração dos autos.

Após, INTIME-SE o executado para comprovar o recolhimento das 

parcelas em atraso no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vistas a exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 411 de 833



 Cod. Proc.: 86575 Nr: 2379-53.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:OAB/MT. 11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. O requerido foi devidamente citado, conforme certidão às fls. 36/37, 

motivo pelo qual indefiro o pedido de busca do seu endereço por meio dos 

sistemas INFOJUD e BACENJUD.

2. No entanto, DEFIRO o pedido no que corresponde à promoção da 

restrição total (transferência e circulação) do veículo descrito na inicial 

junto ao RENAVAM.

3. Por fim, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54506 Nr: 711-81.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a esta comarca, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127207 Nr: 4855-25.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA MEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia sobre o falecimento do autor, conforme juntada da 

certidão de óbito de fls. 31, como é cediço, a morte da parte é causa de 

suspensão do feito (art. 313, I do CPC) até que se habilitem os respectivos 

sucessores.

 Desta feita, INTIME-SE pessoalmente o procurador do autor para 

regularizar o polo ativo da demanda, indicando os sucessores, nos termos 

do artigo 112 da Lei 8.213/91, ou, requerer o que de direito, tudo no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Feita a habilitação, intime-se o INSS para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104782 Nr: 4643-72.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAICE DOS SANTOS CRISTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117526 Nr: 6314-96.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO JOAQUIM DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Determino que a Secretaria promova o desentranhamento das fl. 28, 

tendo em vista que a respectiva petição é alheia a estes autos, os quais 

devem ser anexados ao processo correspondente.

 2. INTIME-SE a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do 

CPC).

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 1927-43.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial movida 

por BV FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINACIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de VILMA PERIERA, ambos qualificados nos autos. Em fls. 43/49, 

veio aos presentes autos à informação de cessão do crédito objeto desta 

ação ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, requerendo a 

substituição do polo ativo para que ela conste como autora.Tocante a isso, 

a substituição do polo passivo da demanda visando o seu prosseguimento 

é previsto no art. 778, §1º, inc. III do Código de Processo Civil, dessa 

maneira o cessionário prosseguiria na execução, independentemente da 

anuência do devedor.No presente caso, não pude vislumbrar prova no 

sentido de que a cessionária do crédito procedeu à notificação do 

devedor da relação jurídica, conforme determina o art. 290 do Código Civil, 

sob pena de ineficácia do negócio jurídico de cessão de crédito enquanto 

não realizada tal notificação.Nesse sentido, verifico que os únicos 

documentos juntados, não dão conta de comprovar a notificação da 

cessão de crédito, tão somente juntam o instrumento de contrato de 

cessão de créditos.Portanto, no presente caso, a cessão não foi objeto da 

notificação prévia exigida pelo referido art. 290 do CC e, por 

consequência, inexigível este crédito por parte da cessionária em relação 

ao credor, pois não realizada a devida notificação..Portanto, INTIME-SE o 

Autor para que comprove nos autos a Notificação do devedor sobre 

Cessão do Crédito objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125875 Nr: 4131-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE BARROS IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do fornecimento de novo endereço do requerido à fl. 52, DESIGNO 

o dia 15 de agosto às 14h:00min., no prédio do Juizado Especial, situado 

na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de 

Barra do Bugres/MT, para audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado e INTIME-SE a ré, por 

oficial de justiça, no novo endereço fornecido, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Não havendo composição, deverá o Requerido apresentar contestação 

num prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335, inciso I do CPC.

Proceda-se a Secretaria à atualização do endereço do requerido no 

Sistema Apolo.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106155 Nr: 5581-67.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileusa Soledade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico dou fé que verificado aos autos consta plamilha de calculos 

apenas para o beneficio aposentadoria por idade conforme as "RPVs 

145/146" im pulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora 

para que apresente a plinilha de calculos de benefico de aposentadoria 

Pensão por morte, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136147 Nr: 2231-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:24709/O

 Portanto, por ora, indefere-se o pleito.Contudo, oficie-se a Loja de Móveis 

e Eletrodomésticos ‘Gazin’ desta cidade para que apresente documentos 

que comprove que o recuperando André Luiz do Nascimento trabalhava 

na referida loja, informando ainda a data da sua admissão e carga horária 

exercida.Com a juntada dos documentos, abra-se vista dos autos ao MPE 

para que se manifeste acerca do precedente STJ - HC 420.257-RS que 

versa sobre da possibilidade de remição se utilizando de trabalho em 

período anterior ao início da execução e posterior ao fato objeto da 

condenação.Após, conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128834 Nr: 5866-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON RAMOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Autos: 5866-89.2017.811.0008 - Código: 128834.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu Celso Ramos Neves alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

agosto de 2018 às 16h40, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO DALLABRIDA (REQUERIDO)

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

ILIANE BERNART OAB - RS66750 (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da r. 

sentença ID do documento: 13170895 .“ JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados por VITOR GONÇALVES na Reclamação Cível proposta em 

desfavor de C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI /MT e 

FORPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., para tornar 

definitiva a liminar concedida nos autos e CONDENAR as requeridas 

solidariamente em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por 

danos morais ao reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); bem como 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) – data do protesto indevido – c/c artigo 406 do Código 
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Civil e artigo 161, § 1º do CTN, na forma do Enunciado 164 da Jornada de 

Direito Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de junho de 2018. Senhor(a) MARCIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, Rua Planalto, S/Nº, Maracanã, CEP: 78.390 - 000, 

Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Telefônica Brasil S.A. - VIVO 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA CONCEICAO DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

Parte Ré: ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000309-70.2018.8.11.0008. REQUERENTE: SONIA MARIA PEREIRA 

GARCIA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, BELVITUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de redesignação da 

audiência de conciliação solicitado pela parte requerente, relatando que é 

portadora de câncer e esta com cirurgia agendara para o dia 15/06/2018, 

no hospital do câncer em Cuiabá, conforme demonstrado pelos 

documentos juntados no Id. 13490640, ficando impossibilidade de 

comparecer em audiência. Assim, considerando os documentos 

apresentados pela requerente, que comprova a impossibilidade de 

comparecimento na data designada, DEFIRO o petitório retro da parte 

requerente, REDESIGNANDO NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O dia 16 de julho de 2018, às 

14h00min, em sala própria do prédio do Juizado Especial Cível desta 

comarca. CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos. Intime-se a requerente 

Cumpra-se. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: Telefônica Brasil S.A. - 

VIVO, Av. Getúlio Vargas, nº 1300, Centro, CEP: 78.045 - 901, Cuiabá - 

MT. Dados do processo: Processo: 1000853-92.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA CONCEICAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 Hora: 13:40 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 6 de 

junho de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99209 Nr: 1656-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, JOSÉ BERILO DOS 

SANTOS - OAB:3184/MT, NAIARA CRISTINA TONETTA - OAB:24068/O, 

RAFAEL ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:16.353/MT

 Autos de Código nº 99209

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WELLINGHTON ALVES 
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DA SILVA.

 Consigne-se no alvará que ad medidas cautelares previstas no artigo 319 

do Código de Processo Penal, quais sejam:

 I - comparecimento mensal em juízo até o quinto dia útil, para informar e 

justificar atividades, bem como a todos os atos do processo para os quais 

for intimado;

 II – proibição de ausentar-se da Comarca, se reputado conveniente ou 

necessário pelo juiz;

III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando 

os acusados tenham residência e trabalho fixos.

IV - não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, 

casa de jogos, “boca de fumo” e locais similares;

V - não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

VI - não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

VII - não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

VIII - proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das 

testemunhas do fato no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância;

 IX - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;

 X - proibição de frequentar o trabalho da vítima e casa dos familiares, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

OFICIE-SE a Policia Civil e Militar para ciência e auxiliar na fiscalização das 

medidas impostas.

 CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97530 Nr: 941-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL THOMAS DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida.26.Designo a audiência de conciliação para o dia 16 de julho de 

2018, às 13h45min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação.27.CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

CPC.28.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).29.Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344).30.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67808 Nr: 1705-12.2014.811.0050

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TEODORÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o perito devidamente intimado, 

não apresentou o auto exame de corpo de delito indireto. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 596-02.2010.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR LUIZ CARRA, SILVANA INÊS CASANOVA 

GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:17.758/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar as partes acerca 

das testemunhas arroladas ás fls. 138/139 e 140. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 3034-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usimat Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça, solicitado à fl. 30, 

por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64514 Nr: 2540-34.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR QUIRINO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOKINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DAS GRAÇAS SPUZA - 

OAB:10 B/PROCURADOR, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que requeira o que de direito no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97137 Nr: 731-33.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANELA AMORIM - 

OAB:15237, JORGE ELIAS ESCOBAR - OAB:MS 11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que foi suspenso o expediente nesta data conforme 

Portaria nº 724/2018/DGTJ- PRES, Por tanto redesigno audiência de 

Mediação/Conciliação, anteriormente aprazada, para o dia 18 de julho de 

2018 ás 15:00 horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20462 Nr: 773-05.2006.811.0050
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUVAIR GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 Vistos em plano de trabalho.

Tendo em vista que a sentença de fls. 161 foi reformada pelo acórdão de 

fls. 187/191, e que designo audiência de de instrução para o dia 

03/09/2018, às 13h15min, oportunidade em que será ouvida a testemunha 

PM Marcos Antonio da Silva.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Sapezal para a oitiva da 

testemunha PM Leocir Antônio Puhl.

Como o retorno da Carta precatória, às partes para apresentarem suas 

alegações finais escritas, iniciando-se pelo Ministério Público.

Indefiro o pedido de fls. 152/155 por razões de inadequação da via eleita. 

Deve o Advogado Dativo Dr. Vagner Severo solicitar certidão à Secretaria 

da Vara acerca do arbitramento de honorários e, munido da respectiva 

decisão (título executivo), postular o recebimento dos honorários 

advocatícios arbitrados pela via administrativa ou ingressar com ação de 

execução de honorários em face do Estado de Mato Grosso.

Desnecessária a intimação do réu em razão de ter sua revelia decretada 

nosa autos (fls. 148). Intimem-se o MPE, a DPE e o Advogado Dr. Vagner 

Severo.

Requisite-se a testemunha PM Marcos Antonio da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37819 Nr: 1173-43.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI DE FÁTIMA DIAS DE OLIVEIRA, ADAIR DIAS DE 

OLIVEIRA, RITA LUIZ MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILVAN ROCHA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.335 OAB/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, 

MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para partilhar em partes em iguais os valores deixados pelo de 

cujus, cabendo 50% de todos os bens inventariados à companheira Marilei 

de Fátima Dias de Oliveira e 50% à genitora Rita Luiz Medrado, nos termos 

do art.1.837 do Código Civil.20.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1590-49.2018.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por todo o exposto, DETERMINO a intimação dos autores para que, 

caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a 

inadequação do valor dado à causa (art. 10 do NCPC). 10.Caso 

permaneçam em silêncio no referido prazo, o valor da causa será 

automaticamente corrigido para R$7.827.609,60 (art. 292, § 3º do CPC), 

INTIMANDO-SE novamente os autores para proceder ao recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

extinção, consoante art.456, §1º, CNGC.11.Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.12.Cumpra-se, 

expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39077 Nr: 2430-06.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE BOLONHA RUZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95598 Nr: 5070-69.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO DE VARGAS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIMAR CARLOS CANTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:16.059/MT, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, I, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 16 de 

março de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62695 Nr: 672-21.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TIBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:12.783-MT, VINÍCIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37669 Nr: 1022-77.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPM, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 
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MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64267 Nr: 2301-30.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRO TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 

LTDA-ME, ORLANDO RUFINO DO CARMO, IRIS FERRAZZO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 3240-10.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE SÁ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAS APARECIDO 

GUIMARÃES SUCUPIRA - OAB:OAB/PR 42.382

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue A COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento, face o teor da 

certidão do oficial de justiça acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 2106-69.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DITRITO 

FEDERAL, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VENDRUSCULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY DE MATOR MARTINS - 

OAB:OAB/DF 18468, VITOR HUMBERTO SAMPAIO NETO - OAB:OAB/DF 

39973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue A COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento, face o teor da 

certidão do oficial de justiça acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 3768-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23995 Nr: 655-92.2007.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SLONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR TONIAZZO, CATARINA 

MACHADO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da CERTIDÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 2102-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ AGRONEGÓCIOS 

LTDA-ME, MAGNO RODRIGO MOREIRA, GRACIELA KATZER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19037 Nr: 2773-12.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA JULIANE SCHNEIDER, EFS, RENI RENATA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERICO ELISEU SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionizio Marcos dos Santos - 

OAB:PR/56.379, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20815 Nr: 1118-68.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETICAMP RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1611-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA ROCHA, MARCIA REGINA 

GONÇALVES DA ROCHA, JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da CERTIDÃO acostada 

em fls. dos autos, que informa a devolução da carta precatória, SEM 

CUMPRIMENTO, visto que não houve manifestação da parte autora na 

comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100162 Nr: 2104-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue A COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento, face o teor da 

certidão do oficial de justiça acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21080 Nr: 1371-56.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, FABIULA 

MULLER KOENIG - OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60718 Nr: 1720-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, HERVE RENAN TAVAERS 

DE ALMEIDA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 
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RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ADRIANO OLIVEIRA 

MACEDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95492 Nr: 5004-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, GIVANILDO SALES DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85490 Nr: 4052-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MANSÃO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73417 Nr: 1187-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505/SP, JOSÉ 

MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 2577-56.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA - 

OAB:19.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91041 Nr: 2441-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP, JEAN EDSON HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 10777 Nr: 898-75.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75506 Nr: 2448-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 
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OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 3211-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 32-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97914 Nr: 1119-33.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94383 Nr: 4402-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. DUARTE - ME, URBANO WERLE, ELSI 

THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98983 Nr: 1560-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 11ª VARA CÍVEL DE CUIABA/MT, MATEUS PEDREIRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:MT-9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23893 Nr: 545-93.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SANDRO LUIZ CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1264-70.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS, 

ALEXSANDRO JULIANO MOCCI, VANESSA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33623 Nr: 387-33.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 4908-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, dando 

prosseguimento ao feito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 418-29.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI RAINOLDO HEPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B, SILVANIA OLIVEIRA - OAB:9829-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3.056/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MECÂNICOS LTDA., atualmente em local incerto e não sabido JONAS DE 

MELLO DANTAS, Cpf: 00571285104, Rg: 1454695-7, Filiação: José Freire 

Dantas e Maria Nilza de Melo Dantas, data de nascimento: 24/09/1983, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, solteiro(a), auxiliar de 

administração e atualmente em local incerto e não sabido VILMAR RAMOS 

ALVES, Cpf: 36299138149, brasileiro(a), mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA QUE ESTA SE 

MANIFESTE ACERCA DA PENHORA DE FL.80, ACOSTADA NOS AUTOS 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Despacho/Decisão: Vistos.De início, a fim de prestigiar o princípio da 

celeridade processual, apesar de a parte exequente informar a 

necessidade de citação da parte executada, tenho que tal menção se trata 

de erro material, eis que a parte executada deve ser intimada para 

manifestação acerca da penhora realizada nos autos.Assim, defiro o 

pedido de intimação da parte executada por edital para que esta se 

manifeste acerca da penhora de f. 80, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que manifeste o que 

entender de direito em cinco dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZILAINE ISHIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000256-94.2017.8.11.0050. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI Parte Ré: 

EXECUTADO: SUZILAINE ISHIDA DA SILVA Vistos. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI em face 

de SUZILAINE ISHIDA DA SILVA, ambas qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Executada informou o 

integral cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 12962136. 

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

12974246, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas 

de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 09 de maio de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 06 de junho de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101400 Nr: 4632-11.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, Salatiel José de 

Almeida e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Ibura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Manica - 

OAB:3.560/MT, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, retirar as Cartas 

Pecatórias para serem distribuídas nas Comarcas de Praia Grande-SP e 

Cidade de Serra-ES, devendo comprovar nos autos sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146468 Nr: 3213-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME, Luciane 

Cristovão da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça no "site" do TJMT, devendo comprovar o adimplemento no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144975 Nr: 2649-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 
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recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144974 Nr: 2648-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CARDOSO VALENTE - 

OAB:148470 , Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144973 Nr: 2647-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6049 Nr: 398-06.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para que, NO 

PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o desarquivamento do 

feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139426 Nr: 10645-55.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA, BAMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em atenção ao impulsionamento por certidão ref. 35, 

que foi reagendado pelo CEJUSC o dia 18/07/2018, às 17h00min, para 

realização da audiência de Conciliação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 3266-97.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dito isso, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 30 dias, 

manifeste-se quanto ao fato novo apresentado pelo Requerente.Após, 

VOLTEM-ME conclusos, inclusive para análise da pertinência de produção 

de novo exame pericial.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142032 Nr: 1295-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Cruz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia de pagamento no "site" do TJMT 

e comprovar o adimplemento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143461 Nr: 1976-76.2018.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Vital Bueno, Vagner Bueno, Cleverson Vital 

Bueno, Viviane Vital Bueno, Geane Costa dos Santos Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO 

ARAUJO - OAB:2316, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1976-76.2018.811.0051 - 143461

Alvará Judicial

Decisão.

Vistos etc.

Zilda Vital Bueno, Vagner Bueno, Geane Costa dos Santos Bueno, Viviane 

Vital Beno e Cleverson Vital Bueno, todos devidamente qualificados, 

pediram autorização judicial, encartada em alvará da mesma natureza, 

para o levantamento de importância remanescente em conta de João Maria 

Bueno junto à Caixa Econômica Federal.

É o breve relatório. Fundamento.

No caso em testilha, nota-se que as certidões acostadas aos autos 

conferem idoneidade às alegações iniciais, de forma a colocar, de fato, os 

Requerentes como cônjuge herdeiros do falecido.

Assim, nos termos do art. 1º da Lei 6.858/80, combinado com art. 16, I, da 

Lei 8.213/91, têm-se os Requerentes como titulares dos depósitos 

consignados nas contas indicadas.

Decido.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o 

levantamento, pelos Requerentes, dos valores eventualmente 

consignados em contas individuais em nome de João Maria Buneo.

EXPEÇA-SE o alvará correspondente.

Sem custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137028 Nr: 9305-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRT, KdOB, NRLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT7355A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, Eduardo Carvalho Gonçalves - 

OAB:MT/19.989, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 Autos n° 9305-76.2017.811.0051 - 137028

União Estável

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89613 Nr: 670-77.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzo Rodrigues Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Autos n° 670-77.2015.811.0051 - 89613

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, contado do esgotamento do tempo 

de suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de junho de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 4100-66.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando 

Maggi Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Enar de Vlieger, Comercial Santa Rosa 

Ltda, Arlindo Casola, Elaine Arenhart de Vlieger, Aristeu Bertolin, 

Empreendimentos Agrícola e Peucária Santa Rosa Ltda, IVETE DE FÁTIMA 

TERST BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:38105/PR, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4100-66.2017.811.0051 – 126540

Execução
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 Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Executados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o valor atribuído ao imóvel.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103974 Nr: 697-26.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Gueno Ltda -EPP, Denimércio Loacyr 

Gueno, Dinomércio Leocir Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 (...) Assim, nos termos do já mencionado art. 330, § 2º, do NCPC, 

INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que promovam a devida complementação da inicial, de forma a 

demonstrar, individualmente, as operações decorrentes dos contratos 

questionados, bem como a justificar, por cálculos de atualização, o valor 

efetivamente incontroverso, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 

de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128371 Nr: 4931-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes 

- OAB:58.548/SP, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, 

Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 Autos nº 8118-33.2017.811.0051 - 134551

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Nos autos da Recuperação Judicial nº. 7612-57.2017.811.0051, Id. 

133450, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, 

reconheceu-se a essencialidade do bem gravado na execução nº. 

16992-71.2016.811.0041, Id. 1115923, da 2ª Vara de Direito Bancário de 

Cuiabá e, ainda, determinou-se a suspensão de todos os atos 

expropriatórios.

Assim sendo, impossível o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do cumprimento da ordem exarada 

pelo Juízo Deprecante.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante quanto à suspensão do cumprimento do 

mandado, por força da decisão exarada nos autos da Recuperação 

Judicial nº. 7612-57.2017.811.0051, Id. 133450.

No mais, AGUARDE-SE o término do lapso temporal de proteção dos bens, 

ou eventual determinação do Juízo deprecante.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134551 Nr: 8118-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Autos nº 8118-33.2017.811.0051 - 134551

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Nos autos da Recuperação Judicial nº. 7612-57.2017.811.0051, Id. 

133450, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, 

reconheceu-se a essencialidade do bem gravado na execução nº. 

58654-49.2015.811.0041, da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá e, 

ainda, determinou-se a suspensão de todos os atos expropriatórios.

Assim sendo, impossível o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do cumprimento da ordem exarada 

pelo Juízo Deprecante.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante quanto à suspensão do cumprimento do 

mandado, por força da decisão exarada nos autos da Recuperação 

Judicial nº. 7612-57.2017.811.0051, Id. 133450.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107085 Nr: 1586-77.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. M. Felito & Cia Ltda, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: a - OAB:, Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O, Fabrício Guimarães dos Santos - 

OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo incólume os títulos 

impugnados. Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua 

exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então 

o credor poderá comprovar a alteração da condição do Requerente, nos 

termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 04 

de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107144 Nr: 1609-23.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: a - OAB:, Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pelo Requerente, mantendo incólume os títulos 

impugnados. Condeno o Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua 

exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então 

o credor poderá comprovar a alteração da condição do Requerente, nos 

termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 04 

de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111205 Nr: 3005-35.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 3005-35.2016.811.0051 - 111205

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Ao menos nesta Comarca de Campo Verde/MT, é fato público e notório 

que a Requerida Comércio de Combustível Ipanema Ltda. mereceu o 

deferimento de seu pedido de recuperação judicial, nos autos da ação 

3455-41.2017.811.0051, Código 125251.

Por outro lado, a ação de cobrança, sendo misto de conhecimento e de 

execução, não necessariamente haveria de ser sobrestada, vez que, a 

despeito da existência da ação de recuperação judicial e, talvez, do plano 

que nela se faz para o pagamento dos credores, sobreviveria o interesse 

do autor da cobrança em converter, em título executivo, algum documento 

comprobatório de dívida emitido em momento posterior ao ajuizamento 

daquela ação de recuperação.

Para além disso, naquelas hipóteses de obrigação ilíquida, admitir-se-ia a 

ação de cobrança, mesmo quanto a créditos já existentes à época do 

pedido de recuperação judicial. Neste caso, a ação de cobrança teria 

tramitação regular até que fosse constituído o título executivo, 

transferindo-se para o juízo recuperacional a prática dos atos de 

expropriação.

 Por isso é que, ao menos no meu sentir, o interesse de agir da 

Requerente está a merecer comprovação. Conforme a hipótese, talvez 

mais pertinente fosse a habilitação do crédito perante o juízo 

recuperacional.

 Decido.

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que digam sobre eventual pedido ao Administrador Judicial ou ao Juízo da 

2ª Vara desta Comarca para a habilitação do presente crédito na aludida 

recuperação judicial.

Em sendo negativa a resposta, a Requerente deverá manifestar-se quanto 

a pertinência de prosseguimento do feito, ou quanto a eventual pedido de 

habilitação de seu crédito perante o administrador judicial ou perante o 

próprio juízo da recuperação.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138389 Nr: 9994-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Burlacenco Neto, Tanoa Marcia Meneghin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9994-23.2017.811.0051 - 138389

Tutela Cautelar Antecedente

Decisão.

Vistos etc.

Os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente são a indicação da lide e 

seu fundamento, juntamente com a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 303 do novo Código de Processo Civil.

 No caso dos autos, os Requerentes pleiteiam a exclusão dos seus nomes 

dos cadastros do SPC/SERASA, em razão de suposta ausência de 

anuência de renovação de aval do crédito cobrado.

De fato, conforme apontado pelos Requerentes, o aval é acessório ao 

título, e sua renovação deve ser confirmada pelos avalistas, não se 

admitindo a presunção de anuência em caso de renovação automática do 

contrato principal.

No entanto, os Requerentes somente trouxeram aos autos contrato de 

abertura de crédito em que foram avalistas, supostamente com data de 

vencimento diversa daquela constante no apontamento lançado nos 

serviços de proteção ao crédito.

Além disso, os Requerentes não trouxeram aos autos qualquer evidência 

que a suposta renovação do crédito se deu sem seu conhecimento e 

anuência.

Dessa forma, não se encontra devidamente configurada, mesmo que 

sumariamente, a demonstração do direito narrado na inicial, o que 

impossibilita a concessão da tutela pleiteada.

Além disso, não comprovaram os Autores que o indeferimento da liminar 

acarretaria qualquer risco ao resultado útil do processo da ação de 

conhecimento a ser iniciada.

Assim, impossível o deferimento dos pedidos iniciais.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Por consequência, INTIME-SE os Requerentes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendem a inicial, nos termos do art. 303. § 6º, sob pena de 

indeferimento e extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95277 Nr: 2441-90.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Araujo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 2441-90.2015.811.0051 - 95277

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem instruir o feito, impõe-se a repetição da prova documental 

solicitada pela Requerida.

Para tanto, OFICIE-SE, novamente, ao Procon de Campo Verde/MT, 

solicitando as cópias das reclamações feitas pela Requerente em face da 

Requerida, notadamente quanto à FA nº 0115-000.298-5, datado de 29 de 

maio de 2015.

Com o expediente, ENCAMINHE-SE cópia do documento carreado aos 

autos às páginas 19/20.

Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação dos 

documentos, INTIMEM-SE as Partes para que ofereçam suas alegações 

finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129811 Nr: 5638-82.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 
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OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de cobrança para 

condenar Tiago Cadore ao pagamento de R$ 44.589,35, devidamente 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios 

legais, ambos incidentes desde o vencimento.Sem prejuízo, CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 30 de maio 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140204 Nr: 458-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo Gomes, Maria Sonia Sales Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 458-51.2018.811.0051 - 140204

Cominatória

Sentença.

Vistos etc.

José do Carmo e Gomes e Maria Sonia Sales Gomes ambos devidamente 

qualificados, ajuizaram a presente ação cominatória em face do Estado de 

Mato Grosso, igualmente qualificado, visando à imposição de obrigação de 

fazer consistente em tratamento cirúrgico.

Deferida a liminar, constatou-se o falecimento da Requerente.

É o relato do necessário. Decido.

A morte da Requerente implica na perda superveniente do objeto.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse 

processual, na forma do art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 25 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 8661-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES 

que suspendeu o expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso nesta data, reagendo a audiência de conciliação para o dia 

29/06/2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135929 Nr: 8722-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Mateus Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8722-91.2017.811.0051 – 135929

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

julho de 2018, às 15:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131452 Nr: 6521-29.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 
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DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 2164-40.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Damasceno de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 21164-40.2016.811.0051 - 109234

Espécie: Declaratória

Data e horário:21 de maio de 2018, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Advogados das Partes.

Tentada, não foi possível a conciliação.

 As Partes sugeriram os seguintes pontos como controvertidos: a) a 

existência do negócio jurídico entre as Partes e a suposta mora do 

Requerente; b) a prática de ato ilícito, a ensejar dano extrapatrimonial; c) o 

valor da compensação correspondente.

Pediram, ainda, a produção de prova pericial.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Inexistindo 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. Como controvertidos, fixo os 

pontos sugeridos pelas Partes. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, DEFIRO a produção de prova pericial. Nos termos do art. 

357, III, do NCPC, impõe-se a inversão do ônus da prova, ao menos no que 

tange à existência de suporte contratual a consignar negócio jurídico 

válido, cujo inadimplemento autorizaria a anotação da dívida em cadastro 

de maus pagadores. Em razão das particularidades do caso, no qual se 

demonstrou a suposta existência de contrato verbal por meio da 

apresentação de gravação telefônica, e considerando a impugnação do 

Requerente, no sentido de afastar a existência de tal diálogo, a inversão 

do ônus da prova impõe ao Requerido o encargo de demonstrar a 

idoneidade da gravação, se realmente tirada de negociação entre o 

Requerente e preposto do Requerido. Consequentemente, a perícia que a 

seguir se determinará terá suas custas pagas pelo Requerido, sob pena 

de preclusão da prova. Assim, MANTENHAM conclusos os autos, para 

nomeação de perito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Ricardo Ferreira Garcia

Advogado

Daniela Ivo dos Santos

Advogada Karine Onésimo Marino

Preposta do Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121508 Nr: 1875-73.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Autos n° 1875-73.2017.811.0051 - 121508

Incidente de Falsidade

Decisão.

Vistos etc.

Embora o Requerido não tenha se manifestado nos autos, em incidentes 

de falsidade, o silêncio não implica em revelia, pelo contrário, o que se 

presume é que a parte insiste na veracidade do documento.

Assim, a fim de fazer frente à prova solicitada pelo Requerente, impõe-se 

a produção de prova pericial.

Para tanto, NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA E 

PERÍCIAS LTDA, devidamente cadastrada no Banco de Peritos instituído 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado (ficha anexa), para que, por 

preposto seu, realize a perícia requerida pelas Partes, independentemente 

de compromisso.

 Nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ, FIXO como honorários 

periciais o equivalente a R$ 300,00, a serem suportados pelo Estado de 

Mato grosso.

INTIME-SE o Perito para que, em aceitando o encargo, solicite o necessário 

à efetivação da perícia.

 Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistente técnico, caso achem necessário.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Perito, a fim de que realize o exame 

necessário, indicando nos autos a data correspondente.

Após a juntada do referido laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda nessa 

hipótese, EXPEÇA-SE ao necessário para pagamento dos trabalhos.

Por fim, INTIMEM-SE as Partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107410 Nr: 1690-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 1690-69.2016.811.0051 - 107410

Incidente de Falsidade

Decisão.

Vistos etc.

Embora o Requerido não tenha se manifestado nos autos, em incidentes 

de falsidade, o silêncio não implica em revelia, pelo contrário, o que se 

presume é que a parte insiste na veracidade do documento.

Assim, a fim de fazer frente à prova solicitada pelo Requerente, impõe-se 

a produção de prova pericial.

Para tanto, NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA E 

PERÍCIAS LTDA, devidamente cadastrada no Banco de Peritos instituído 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado (ficha anexa), para que, por 

preposto seu, realize a perícia requerida pelas Partes, independentemente 

de compromisso.

 Nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ, FIXO como honorários 

periciais o equivalente a R$ 300,00, a serem suportados pelo Estado de 

Mato grosso.

INTIME-SE o Perito para que, em aceitando o encargo, solicite o necessário 

à efetivação da perícia.

 Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistente técnico, caso achem necessário.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Perito, a fim de que realize o exame 

necessário, indicando nos autos a data correspondente.

Após a juntada do referido laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda nessa 

hipótese, EXPEÇA-SE ao necessário para pagamento dos trabalhos.

Por fim, INTIMEM-SE as Partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80890 Nr: 1057-29.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FERNANDA SANTOS 

CARDIN - OAB:74186, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse 

processual, na forma do art. 485, VI, do NCPC, em relação ao pedido de 

cumprimento de sentença em referência ao direito de visitas.No mais, 

DECLARO extinto o pedido de cumprimento de sentença, em relação à 

obrigação de pagar, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.CONDENO a 

Exequente ao pagamento das custas e ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da execução, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146743 Nr: 3314-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, José Carlos Gomes de Lima, 

Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes - ME, José Carlos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:OAB/MT 16.555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137668 Nr: 9646-05.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis L. Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de 

ref.14. É o que me cumpre

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 9306-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Costa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484/A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106484 Nr: 1364-12.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Silvestre de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão por que DECLARO EXTINTA a presente ação, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), contudo suspendo sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a 

concessão de justiça gratuita.PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.Campo Verde-MT, 10 de maio de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 3665-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor José Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para manifestar acerca do Laudo pericial de 

ref.38, no prazo de 15 (QUINZE)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134505 Nr: 8088-95.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaldino Mendes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca do Laudo pericial de ref.25, 

no prazo de 15 (QUINZE)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137171 Nr: 9393-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cleide Almandes França Cambraia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 12/07/2018 às 

08h55min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133787 Nr: 7765-90.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildania Berco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca do Laudo pericial de ref.26, 

no prazo de 15 (QUINZE)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88325 Nr: 262-86.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celsio Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP/239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP/96.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 INTIMO a parte Embargada para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132249 Nr: 7033-12.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Feliciano Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo 

de contribuição ao requerente MARIO FELICIO BUENO, que deverá ser 

calculada, nos termos da fundamentação acima, conforme os parâmetros 

estipulados no presente julgado, os cálculos da renda mensal inicial e 

implante, a contar da data do requerimento administrativo (09.03.2017) a 

aposentadoria cuja renda mensal inicial for mais benéfica ao segurado. As 

prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo 

INPC e de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei 

n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018 

....CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor da causídica do autor, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação 

da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O 

do pagamento das custas processuais.Ponderando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o 

prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo à instância 

superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 05 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94137 Nr: 2055-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Vicentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

aposentadoria por invalidez à requerente MARCIA VICENTINI, no valor 

mensal a ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde a data 

requerimento administrativo (19.03.2015), providenciando a imediata 

implantação na folha de pagamento do requerido. As prestações em 

atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros 

de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da parte autora. Por 

corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de 

atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia 

dos documentos necessários para a implantação do benefício à 

requerente.CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento 

da prolação da sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), 

ISENTANDO-O do recolhimento das custas processuais.Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste 

modo, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE..CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 05 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110325 Nr: 2567-09.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILDA LEONORA TREVISAN NOSCHANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo 

de contribuição à requerente LUCILDA LEONORA TREVISAN NOSCHANG, 

que deverá ser calculada, nos termos da fundamentação acima, conforme 

os parâmetros estipulados no presente julgado, os cálculos da renda 

mensal inicial e implante, a contar da data do requerimento administrativo 

(05.04.2016) a aposentadoria cuja renda mensal inicial for mais benéfica à 

segurada. As prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção 
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monetária pelo INPC e de juros de mora com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, 

DJe 20/03/2018CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor da causídica da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC 

e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas 

processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à instância superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 05 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104908 Nr: 890-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Beling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por tempo 

de contribuição ao requerente ROMEU BELING, que deverá ser calculada, 

nos termos da fundamentação acima, conforme os parâmetros estipulados 

no presente julgado, os cálculos da renda mensal inicial e implante, a 

contar da data do requerimento administrativo (28.10.2014) a 

aposentadoria cuja renda mensal inicial for mais benéfica ao segurado. As 

prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo 

INPC e de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei 

n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018).CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL no pagamento dos honorários advocatícios, em favor da 

causídica do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 

111/STJ) ,  ISENTANDO-O do pagamento  das  cus tas 

processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à instância superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 04 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140364 Nr: 543-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial para NOMEAR a requerente 

como TUTORA do irmão (...), com observância ao disposto nos arts. 

1.728, I e 1.731, II, todos do Código Civil c.c. o art. 759 do NCPC. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Deixo de determinar a especialização de 

hipoteca legal, por não constar que o menor e a requerente sejam 

proprietárias de bens que a justifique e por considerar que a tutela já 

acarretará razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação.Por 

conseguinte, em face do recebimento de pensão em razão do falecimento 

da genitora, servidora pública federal (ref. 23), convém advertir que 

referida quantia deverá ser empregada exclusivamente no sustento e 

educação do menor de idade, incumbindo a tutora a comprovação dos 

gastos (artigos 155 e seguintes do CC) e a realização do depósito de 

eventual saldo mensal remanescente em caderneta de poupança mantida 

em nome do tutelado (art.1.741 e art. 1753, ambos do CC) , com a 

prestação de contas no período de dois em dois anos. CONSIGNE-SE, 

também, que igual cautela deverá ser adotada pela tutora em caso de 

existência de outros bens e/ou rendas pertencentes ao menor (art. 1.741, 

CC ).INTIME-SE a tutora para prestar o compromisso legal, no prazo de 5 

(cinco) dias, tudo conforme preceitua o art. 759, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários.Deve-se registrado, que esta sentença não 

faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo da 

criança.CIÊNCIA ao Ministério Público.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Feitas as 

anotações necessárias e comunicações, DÊ-SE baixa nos autos, 

arquivando-os. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde – MT, 

05 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 4722-82.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEYRE DE OLIVEIRA NEGREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS a CONCEDER o 

auxílio-doença à requerente ROSIMEYRE DE OLIVEIRA NEGREIRO, no 

valor mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, a partir 

da data do requerimento administrativo (16.06.2016). As prestações em 

atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros 

de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018).Considerando não ser possível fixar um prazo estimado para 

a duração do benefício, deverá a requerente solicitar sua prorrogação 

junto ao instituto requerido, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

contado da data da reativação, sob pena de cessação, nos termos do § 

9º, do art. 60, da Lei 8.213/91. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017). 

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

recolhimento das custas processuais.Ponderando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, 

findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 04 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139125 Nr: 10445-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137107 Nr: 9364-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Antonio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Ferreria de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Táscila Arthman de 

Oliveira - OAB:17728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: AMARILDO ANTONIO DE CARVALHO, qualificado nos 

autos, por sua advogada requer: Abertura de inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de sua Mãe Senhora NEIDE FERREIRA DE 

SOUZA CARVALHO, qualificada nos autos, pelos seguintes fundamentos: 

O requerente é filho da “de cujus”, falecida no dia 16/07/2017, na cidade 

de Rondonópolis, conforme certidões de nascimento e de óbito anexas 

(documento 2). Sendo legitimado para a propositura da presente ação, 

conforme determina o inciso II, do art. 616 do CPC. Na época do 

falecimento a “de cujus” era viúva deixando como herdeiros 7 filhos: 

MARINALVA ANTONIA DE CARVALHO, AMARILDO ANTONIO DE 

CARVALHO, AMARAL ANTONIO DE CARVALHO, SÔNIA ANTONIA DE 

CARVALHO, VÂNIA FERREIRA DE REZENDE, WILMA FERREIRA REZENDE 

e WANDERLEY FERREIRA DE REZENDE, todos qualificados nos autos. 

Diante do exposto, requer: a) a abertura do inventário; b) seja o 

requerente nomeado Inventariante, prestando compromisso, protestando 

para, com a nomeação, oferecer as primeiras declarações. Requer, 

outrossim, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, 

notadamente pela juntada de outros documentos. Termos em que, 

atribuindo à causa o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Pede 

deferimento. Rondonópolis, 24 de outubro de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do inventário. 

NOMEIO como inventariante o requerente AMARILDO ANTONIO DE 

CARVALHO, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, do NCPC) e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, NCPC). Apresentadas as primeiras declarações, 

CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, bem como 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, 

havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. No ato da 

citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de uma via 

da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que dispõe o 

art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia 

às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido artigo. EXPEÇA-SE, 

ainda, edital de publicação para conhecimento de terceiros dos termos do 

presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, CERTIFICADA a 

ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em 

cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante 

estabelece o art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de 

seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo impugnações 

a que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens 

existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda 

Pública concordar com o valor atribuído aos bens pelo inventariante e não 

houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o 

laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: 

a) Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão;b) Aceita a avaliação, DEVERÁ o inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC). Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC). Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde - MT, 23 de novembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza 

de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 06 de junho de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25467 Nr: 3486-76.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jony César Ramos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3.213/MT, Dauto Barbosa C. Passare - OAB:6199 OAB/MT, 

Mariana Correa da Costa de Lacerda Souza - OAB:13031-MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de apelação apresentado pelo requerido, juntado às folhas 

290/298.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115913 Nr: 5119-44.2016.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzemi da Glória Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, propor AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA em face do falecimento 

de sua genitora, senhora LUZEMI DA GLÓRIA FERREIRA, qualificada nos 

autos, com fulcro no inciso II do art. 616 do CPC e com base nos 

elementos de fato e de direito a seguir aduzidos: Conforme mostra a 

inclusa Certidão de Óbito – doc. 2, em 08 de agosto de 2015, aos 47 anos 

de idade, faleceu a senhora LUZEMI DA GLÓRIA FERREIRA. Há bens a 

inventariar. Não há testamento conhecido. Isto Posto, requer: o 

recebimento e o processamento da presente demanda, com os 

documentos que a instruem; com base no disposto pelo art. 617 do CPC a 

nomeação da requerente Maria Aparecida de Oliveira como inventariante, 

expedindo o respectivo Termo; prestado o compromisso, seja concedido o 

prazo fixado pelo art. 620 do CPC para que a inventariante proceda nas 
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primeiras declarações; deseja provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos; a concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuíta, juntando para tanto Declaração de Hipossuficiência. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nestes Termos Pede 

Deferimento. Campo Verde – MT, 25 novembro 2016.

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO 

como inventariante a requerente MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do 

NCPC) e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, NCPC). Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, 

herdeiros, e legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se 

manifestem sobre o presente feito. No ato da citação deverá ser entregue 

para cada um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das 

primeiras declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. 

ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, 

nos termos do § 4º, do referido artigo.EXPEÇA-SE, ainda, edital de 

publicação para conhecimento de terceiros dos termos do presente 

inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, CERTIFICADA a ocorrência das 

citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em cartório para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante estabelece o 

art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de 

raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de seu cadastro, 

no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo impugnações a que se refere 

o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens existentes, 

expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda Pública 

concordar com o valor atribuído aos bens pela inventariante e não houver 

incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o laudo 

de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: a) 

Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão; b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC). Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC). Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 30 de novembro de 2016. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 06 de junho de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 2083-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, José da Conceição e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos iniciais.CONDENO os Requeridos ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, 

considerando, em especial, a baixa complexidade da causa e as poucas 

intervenções do douto Procurador do Requerente.CERTIFICADO o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144101 Nr: 2269-46.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143057 Nr: 1772-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Furtado do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143168 Nr: 1837-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Silva Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144263 Nr: 2363-91.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyce Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenização

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30908 Nr: 1014-34.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elói Restirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMO o exequente para manifestar acerca da impugnação de folhas 

301/304, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 105345 Nr: 1022-98.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Benetti Gampert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelair de Fátima Pereira 

Barbieri - OAB:15.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146473 Nr: 3217-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maysa Cristina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37.682

 Autos n° 3217-85.2018.811.0051 (146473)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para inquirição da vítima ERMÍNIO DE SOUZA COSTA 

para realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 17h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

 Intime-se a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, se manifestar 

quanto a carta precatória devolvida, cumprida com a finalidade não 

atingida, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000932-39.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso depositado nos autos pela parte Executada (ID 13509293) 

em favor da Exequente, na conta apontada por ela, nos termos da petição 
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de ID 13513426. Sem prejuízo, INTIME-SE a Executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente 

reivindicado ou requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 06 de 

junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-05.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALBUQUERQUE DE LYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA EULALIA VASCONCELOS LYRA DA SILVA OAB - AL6347 

(ADVOGADO)

JOSIMEIRE ALBUQUERQUE DE LYRA OAB - BA40328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010454-05.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada compareceu nos autos comprovando o pagamento da 

obrigação de pagar, consoante comprovante de depósito acostado aos 

autos (ID 12466751). O Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 

12574248, pugna pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com o pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe 

o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 12466751), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, 

nos termos da petição de ID 13233191. Sem prejuízo, cadastre-se a 

Advogada da Executada, consoante petição de ID 12466752. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 05 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 17/07/2018, às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000563-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento da 

condenação, conforme se verifica no ID 1316283. O Exequente, por sua 

vez, por meio da petição de ID 13216580, concordou com o valor 

depositado, pugnando pelo seu levantamento, o que presume a sua 

anuência com pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento dos valores depositados nos autos (ID 

1316283), em favor do exequente, em conta indicada por ele, nos termos 

da petição de ID 13216580. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 16 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20775 Nr: 3085-14.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Fisner Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jean Carlos de Carvalho - OAB:22826/O

 Autos nº 484/2007 – Cód. 20775

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

O Exequente, por meio da petição de p. 171, pugnou pelo levantamento 

dos valores penhorados e pela suspensão do feito pelo prazo de 

sessenta dias para diligenciar na procura de bens penhoráveis, porém, 

até a presente data manteve-se inerte, deixando de indicar bens á 

penhora.

Uma vez que a parte Exequente não promoveu o regular andamento do 

feito, indicando bens passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta 

hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95.

 “Art. 53. (…)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”

Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a 

extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra 

da lei:

“Art. 51. (…)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.”

Decido.

Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, na forma do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95.

Efetue-se o levantamento dos valores depositados nos autos (p. 72/73, 

146 e 167), em favor da parte exequente, em conta indicada por ele.

Liberados os valores e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

DETERMINO a emissão de certidão judicial de existência da dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova execução.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 801703-87.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A Requerida 

SERASA S/A, por meio da petição de ID 13178937, insurge-se quanto a 

decisão que indeferiu o pedido para declara nulos os atos praticados a 

partir do V. Acórdão proferido na Turma Recursal, pois não sendo feita a 

habilitação dos novos Procuradores a intimação do julgamento do recurso 

inominado deu-se em nome dos antigos Advogados, sendo, portanto, 

flagrante e nulidade processual. De fato, analisando detidamente o pedido 

formulado pela parte Requerida, constata-se que o feito poderia ter sido 

remetido à instância recursal para analise do pedido para que sejam 

declarados nulos os atos a partir do V. Acordão proferido na Turma 

Recursal, em virtude da ausência de habilitação dos novos Procuradores 

da Requerida. Assim, conheço os embargos de declaração ofertados e, 

ACOLHO-OS, para determinar a remessa do presente feito à Turma 

Recursal para analise da nulidade arguida pela Requerida na petição 

acostada aos autos no ID 11441832. No mais, torno sem efeito a certidão 

de ID 13330875, eis que elaborada equivocadamente. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 06 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-74.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010430-74.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada compareceu nos autos informando o 

cumprimento da obrigação de pagar, consoante comprovantes de 

pagamentos acostados aos IDs 12744388 e 13224730. A parte 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 13368709, concordou 

com o valor depositado pela Executada, pugnando pelo levantamento. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 12744388 e 13224730) em 

favor da parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 13368709. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de junho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000113-05.2017.811.0051 Polo Ativo: RENAN PEREIRA Polo Passivo: 

CLARO S.A Vistos em correição. Cuida-se de embargos de declaração 

manejados por CLARO S.A, alegando, em suma, que ocorreu contradição 

quanto a qualificação da embargante. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 48, da Lei 9.099/95: Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Já em relação ao erro material, o Código 

de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para retificar a 

sentença, vejamos: Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição;. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há 

contradição quanto a qualificação desta na decisão anterior, ou seja, 

houve qualificação da Empresa Telefônica Brasil S.A, e que no caso 

deveria ter constado a Embargante Claro S.A Analisando-se os autos 

observa-se que os embargos devem ser acolhidos e recebido, uma vez 

que há contradição quanto a qualificação da Embargante, vejamos: 

“Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que houve contradição na sentença 

proferida, em relação à fundamentação quanto aplicação da lei, 

requerendo a modificação da decisão proferida”. Assim, acolho os 

embargos para que retifique a contradição na qualificação da Embargante 

na sentença, e conste o seguinte: “Cuidam-se de embargos de declaração 

manejados por CLARO S.A, alegando, em suma, que houve contradição 

na sentença proferida, em relação à fundamentação quanto aplicação da 

lei, requerendo a modificação da decisão proferida”. Posto isso, e por tudo 

mais que consta dos autos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

vez que não incide em uma das hipóteses do artigo 1.022, I do CPC. No 

mais, permanece a sentença inalterada. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000147-43.2018.811.0051 Polo Ativo: JAINARA DIAS DOS SANTOS 

SANTANA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por JAINARA DIAS 

DOS SANTOS SANTANA em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização. Extrai-se dos autos por meio de petição juntada 

aos autos (id 12134951) informando que a autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 
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Autora (id 12134951) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA APARECIDA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001332-53.2017.811.0051 Polo Ativo: MARIANA APARECIDA SOUZA 

MENDONÇA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIANA 

APARECIDA SOUZA MENDONÇA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, juntando faturas, relatório de chamada e tela 

sistêmica, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo 

a improcedência da ação à condenação a aplicação da Sumula 385 STJ. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é 

indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que 

esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o 

débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade 

na contratação juntando faturas, relatório de chamada e tela sistêmica, 

afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu 

exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este 

não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este 

era realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos 

de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. 

Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito 

na possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a 

aplicação da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que 

neste caso é incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, 

pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do suposto falsário, 

restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em 

face do ilícito ocorrido com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O relatório de chamada, faturas e tela sistêmica em anexo aos autos 

pela Ré, não pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora até 

porque, a reclamada sequer mencionou o numero de contrato em sua 

defesa. Por outro lado, as faturas anexa aos autos constam endereço de 

Comarcas distintas, ou seja, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis. 

Assim, os documentos anexo revela que a reclamante não exarou/anuiu 

ciência na suposta contratação dos serviços ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos diversos em outros 

processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 437 de 833



fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001335-08.2017.811.0051 Polo Ativo: MARCUS ANTONIO DA SILVA 

FERREIRA Polo Passivo: L.A.M FOLINI – ME - MUNDIAL EDITORA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA contra L.A.M FOLINI – ME – 

MUNDIAL EDITORA objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de retificação de 

seus dados conforme consta na contestação, no mérito, afirma que agiu 

em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e 

a legalidade na cobrança ante a regular contratação, requerendo a 

improcedência da ação à condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de retificação de dados arguidas pela Ré merece 

ser acolhida, motivo pelo qual, determino que a secretária deste Juízo 

retifique os dados da reclamada nos autos, devendo constar qualificação 

expressa em sua defesa. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito no valor de R$ 258,00 inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação juntando gravação de contato telefônico, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de 

proteção ao credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A 

reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é 

exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar suas 

assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, 

restando comprovado sua conduta ilícita. A gravação anexa aos autos 

pela Ré, não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor, até 

porque, referida gravação revela que o reclamante não exarou/anuiu 

ciência na suposta aquisição de produtos ofertados pela Ré, restando 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 
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de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Pedido Contraposto Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da parte autora ao pedido contraposto, conforme autoriza o 

artigo 31 da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 31 do FONAJE, porém, no caso 

dos autos, a parte Ré não comprovou a exigibilidade do crédito, devendo 

referido pedido ser indeferido em razão da procedência do pedido. Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido nestes 

autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO; 5- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome 

da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 6- Determino que a 

secretária deste Juízo retifique os dados da reclamada nos autos, 

devendo constar qualificação expressa em sua defesa. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 06 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000033-07.2017.811.0051 Polo Ativo: JOSE RIBAMAR DOS REIS 

MARINHO Polo Passivo: OCEANAIR LINHAS AEREAS S.A - AVIANCA 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO contra OCEANAIR 

LINHAS AEREAS S.A - AVIANCA objetivando indenização por danos 

morais e materiais em face de violação de bagagem A parte requerida em 

sua defesa suscita preliminar de ilegitimidade ativa, no mérito, alega que 

não há comprovação dos danos materiais, aduz a inexistência de danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I- Preliminar A preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhimento, tendo em vista que, dos autos 

consta bilhete de embarque em nome do reclamante, sendo este legitimo 

para postular eventuais perdas no presente autos, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II- Mérito Extrai-se 

dos autos e das provas documentais carreadas na inicial, de que houve 

violação na bagagem/mala da parte reclamante no momento em que era 

transportado pela reclamada, ocasião em que não houve reparação, 

requerendo o dano material no valor de R$ 180,00 referente aquisição de 

roupa denominada “jaqueta de marca adidas”, juntando nota fiscal, bilhete 

de embarque, e-mail e voucher como meio de prova. A Ré em sua defesa 

informa que não há como acolher extravio de objeto no interior de sua 

bagagem, pois não há despacho de bagagem em nome do autor, 

requerendo a improcedência da ação em face da inexistência de ato ilícito. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da ausência de bagagem em nome do Autor, posto 

que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a inexistência de 

ato ilícito, que corroborasse com suas alegações. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. 

Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Sem delongas, diante da má prestação 

de serviço no transporte efetuado pela reclamada, deve a mesma reparar 

os danos materiais ocasionados, conforme nota fiscal em anexo a inicial, 

no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 
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restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

entendo que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante violação na bagagem e extravio de objeto, demonstra 

que houve falha na prestação de seus serviços, causando prejuízos ao 

autor. Isso porque, necessitava de seus pertences de uso pessoais, bem 

como no crédito que depositava nos serviços ofertados pela Ré. A titulo 

de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

6 Recurso Inominado nº 0012965-10.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Especial Cível Jardim Glória Recorrente: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A 

Recorrido: JEFERSON COSTA E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO – 

VIOLAÇÃO DE BAGAGEM – FURTO DE OBJETOS – COMPROVAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – 

DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – 

Constitui responsabilidade de empresa aérea o transporte seguro e 

chegada incólume dos passageiros e seus pertences. Comprovação da 

violação da bagagem e de furto de vários pertences da reclamante. Danos 

materiais devidos. 2 – A reparação por dano moral, no caso, é devida em 

razão dos inegáveis transtornos causados à parte e o montante fixado a 

título de danos morais, conquanto deva servir para reparação do dano e 

repressão à conduta ilícita, deve obedecer aos critérios de 

proporcionalidade e modicidade, motivo pelo qual a quantia estabelecida na 

sentença (R$ 5.000,00) não deve ser alterada, pois atende a tais 

objetivos. 3 – Recurso conhecido e não provido. Cuiabá, 25 de abril de 

2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso 

Inominado nº 0012965-10.2012.811.0001 Origem: Primeiro Especial Cível 

Jardim Glória Recorrente: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A Recorrido: 

JEFERSON COSTA V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES – Relator Egrégia Turma Recursal: Dispensado o relatório na 

forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Conheço do recurso, eis que 

presentes os pressupostos de admissibilidade. Para melhor compreensão 

do tema, transcrevo na íntegra a r. sentença recorrida: “Vistos, etc... 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por JEFERSON COSTA contra GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A, objetivando o recebimento de indenização por danos 

morais decorrentes de danos ocasionados em bagagem, bem como, 

danos materiais pelo extravio de alguns pertences de sua mala. Alega a 

Autora que adquiriu passagens aéreas da requerida referente ao trecho 

Guarulhos/SP ? Cuiabá/MT. Alega que no momento do embarque fora 

despachado quatro volumes de bagagens e que ao chegar ao aeroporto 

de Várzea Grande a bagagem estava com o lacre violado e com dois kilos 

a menos do que seu peso originário. Aduziu que preencheu relatório de 

irregularidades em bagagem - RIB, e que ao chegar em sua residência 

procedeu minuciosa avaliação para detectar todos os dos produtos 

faltantes e percebeu a falta de alguns pertences que menciona. Requereu 

a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. 

A parte Ré apresentou contestação e sustentou, preliminarmente a 

ilegitimidade passiva, posto que se trata apenas de empresa controladora, 

alegando a necessidade de substituição do pólo passivo e, no mérito, 

sustentou: a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; b) a 

descumprimento do artigo 331,I do CPC; c) que agiu no estrito cumprimento 

do dever legal e, d) excludente de responsabilidade por ausência de nexo 

causal e, e) descabimento dos danos materiais; f) danos materiais 

inexistentes. Ao final, requereu a improcedência da ação. Apresentada 

impugnação ratificando os termos da inicial e requerendo a procedência 

da ação. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o 

que autoriza esta magistrada a proferir o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Quanto à 

preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a mesma não merece 

acolhida, posto que restou caracterizado que a parte Ré é sociedade 

controladora e, portanto, integra o mesmo grupo societário da sociedade 

controlada que entende ser a verdadeira parte legítima, devendo ser 

aplicada, no caso, a teoria da aparência. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A 

REJEITADA, POIS TAL COMPANHIA CONTROLADORA INTEGRA O MESMO 

GRUPO EMPRESARIAL DE SUAS CONTROLADAS. TEORIA DA 

APARÊNCIA. MÉRITO: ATRASO DE VOO EXCESSIVO (12 HORAS). 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A DEVE SER 

REJEITADA ANTE O FATO DE CONSTITUIR-SE EM COMPANHIA 

CONTROLADORA, INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL DE 

SUAS CONTROLADAS, RESPONDENDO ASSIM PELOS ATOS POR ESTAS 

PRATICADOS, O QUE É REFORÇADO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

APARÊNCIA. (...) (TJ/DF. Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2011, PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 16/06/2011, DJ Pág. 280) Ademais, destaco que o contrato de 

transporte aéreo foi firmado com a parte Ré, Gol Linhas Aéreas, a qual 

efetuou a emissão do bilhete e efetuou a cobrança e o recebimento dos 

valores. Por tais motivos, rejeito a preliminar argüida. Passo, pois, à análise 

do mérito. Destaco que o cerne da presente ação se refere ao direito à 

reparação por danos morais e materiais decorrentes de danos na 

bagagem da autora, bem como extravio de alguns pertences de sua mala. 

A parte autora comprovou mediante juntada de relatório de irregularidades 

efetuado perante a promovida os danos em sua bagagem, bem como, 

juntou fotos e documentos comprobatórios de suas alegações. Os danos 

ocasionados na mala da autora é fato incontroverso uma vez que a parte 

ré confessou os danos, porém aduziu que não restou comprovado quais 

bens o autor possuía na mala. No caso dos autos, o Autor adquiriu da 

parte Ré o serviço de transporte aéreo devendo esta zelar pela perfeita 

prestação de seus serviços. Ainda, a parte Ré se enquadra perfeitamente 

ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, do CDC, posto que 

desenvolve atividade referente à prestação de serviços, sendo a sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do mesmo diploma 

legal. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. (omissis) Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, comprovado que houve 

os danos na bagagem da autora ? fato confessado em sede de 

contestação, ainda que a parte requerida tenha a não comprovação 

quanto aos bens que alega terem sido furtados ? imperioso se torna o 

reconhecimento da má prestação do serviço, mormente pelo 

preenchimento do RIB, o que configura defeito passível de reparação 

objetiva. Portanto, tendo a bagagem sido danificada, frustrando as 

expectativas do Autor quanto à entrega da mesma em perfeito estado, 

necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado. 

Firmada, pois, a responsabilidade da parte Ré, pelos danos na bagagem 

em razão da violação do lacre e, também, pelo dano moral, necessário se 

faz estabelecer o quantum indenizatório devido, a título de dano moral. 

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, e evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À 

vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela 

jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos danos materiais, não restou 

comprovado pelo autor quais produtos foram extraviados de sua mala, 

nem mesmo sua propriedade, apenas junta declaração unilateral de quais 

bens possuía, estavam em sua mala e foram extraviados. Os danos 

materiais não podem ser presumidos, mas sim obrigatoriamente 

comprovados, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente 

quanto a estes danos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a presente ação para condenar a GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A a pagar a JEFERSON COSTA a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo 

índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 269, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgada, ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se”. Após a análise das 

razões recursais declinadas pela parte recorrente, entendo que a 

sentença acima transcrita deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão. Reclamação buscando 

indenização por danos materiais e morais em que a reclamante alega que 

utilizou dos serviços da empresa aérea ora recorrente e que “No momento 

do embarque, o Promovente despachou 04 (quatro) volumes de bagagem, 

entretanto ao desembarcar no Aeroporto de Várzea Grande/MT, às 

18h35min, quando da retirada das bagagens, constatou-se a violação do 

lacre de uma das bagagens, e foi constado a falta de mercadorias no 

peso de 02 kg (dois quilos)” Em suas razões recursais a recorrente 

argumentou que “(...)o recorrido deixou de fazer acostar aos autos 

qualquer mínima prova da ocorrência de tais alegados “danos”, o que, data 

venia, já seria suficiente para rejeitar, in limine, a pretensão formulada na 

inicial”. Nada obstante, depreende-se dos autos que os fatos alegados na 

inicial restaram comprovados, no sentido de que efetivamente houve a 

falha na prestação do serviço, consistente na violação da bagagem da 

recorrida, com o consequente furto de vários bens que dela constavam. 

Nesse particular, importa mencionar que a reclamante, na sequência do 

fato, tratou de preencher o “RELATÓRIO DE IRREGULARIDADES COM 

BAGAGEM - RIB – nº 280214 (mov. 01), onde consta a narração do 

ocorrido com a indicação dos bens furtados. Em casos como o do 

presente feito, ainda que se trate de relação de consumo, a regra da 

inversão do ônus da prova não deve ser aplicada de modo irrestrito. 

Assim, no que se refere à enumeração dos bens supostamente furtados, 

constitui ônus do consumidor comprovar o prejuízo. Nada obstante, é 

notória a dificuldade de realização de tal prova, não sendo exigida, por 

outro lado, prova cabal. Consoante destacado em voto prolatado no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “A inversão do ônus da prova, 

nestes casos, é diabólica. Para o consumidor a realização da prova seria 

tarefa positiva, ou seja, teria de comprovar a existência dos bens – por 

meio de notas fiscais ou até mesmo de prova testemunhal – e, mesmo que 

por meio de prova indiciária, que se encontravam no interior do veículo. Já 

para o fornecedor haveria, em inversão do ônus da prova, a imposição de 

produção de prova negativa, cabendo-lhe fazer prova de que o 

consumidor não seria proprietário de todo e qualquer bem que alegou 

estar no interior do veículo e, ainda, de que tais bens efetivamente não 

estariam no interior do veículo” (Apelação Cível Nº 70049959240, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 12/09/2012). Nesse contexto, verifica-se que 

realmente foi juntada cópia de nota fiscal que comprova a propriedade dos 

bens indicados como furtados. Assim, embora, a princípio, a listagem dos 

objetos, por si só, não seja passível de ressarcimento, entendo que a 

referência do bem existente na bagagem logo após o evento pela 

reclamante, a qual fora reproduzida em relatório de irregularidade de 

bagagem - RIB , conforta o suporte fático do seu direito. Por outro lado, 

não foi comprovado nos autos que a empresa aérea tenha solicitado à 

parte reclamante que realizasse “Declaração de Bens e Valores”, de modo 

a elencar os bens que estava carregando, ônus que lhe incumbia, sendo 

inviável presumir que tais fatos tenham ocorrido. Diante desse quadro, a 

responsabilização dos prestadores de serviço, pela reparação dos danos 

morais amargados pelo consumidor, independem da figura da culpa, nos 

moldes do artigo 14 do CDC. Quanto ao dano moral, diante da 

comprovação da falha da empresa aérea na prestação do serviço, resta 

caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. Com 

efeito, não há que se dizer que se trata de um “mero dissabor da vida 

moderna”, porquanto os transtornos gerados a partir de violação de 

bagagens e furto de vários objetos suplantam o mero aborrecimento. No 

tocante ao quantum indenizatório, deve-se atender a uma dupla finalidade 

na sua fixação: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de modo 

a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não se fixe 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (“in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Sopesando tais critérios, e 

analisando as circunstâncias do presente caso, que trata de falha na 

prestação do serviço, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) estabelecido na sentença, a qual certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação ao recorrente, pelo que não 

merece ser provido o recurso interposto. Posto isso, conheço dos 

recursos, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, 

nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá, 25 de abril de 

2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 129651020128110001/2013, Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/04/2013, Publicado no DJE 26/04/2013). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão a procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por dano 

moral; 2- Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais) a titulo de dano material; 3- Determino que os 

valores da condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, por se tratar 

de responsabilidade contratual; 4- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIDAS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 1000032-22.811.0051 Polo 

Ativo: JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO Polo Passivo: ADIDAS DO 

BRASIL LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO contra 

ADIDAS DO BRASIL LTDA objetivando indenização por atraso na entrega 

de produto. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, no mérito, alega a inexistência de danos morais em 

face de excludente de ilicitude, o descabimento de inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido não merece ser acolhida, 

tendo em vista que há evidencia de relação consumerista discutida nos 

autos, sendo referida responsabilidade solidária, devendo a ré ser mantida 

no polo passivo para analise do mérito, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano que 

alega ter sofrido. Já a reclamada em sua defesa sustenta a inexistência 

de danos morais em face de excludente de ilicitude, requerendo a 

improcedência da ação. Contudo, extrai-se dos autos que o atraso na 

mercadoria adquirida pelo Autor ocorreu por questões de logística da 

empresa transportadora, pois consta do histórico de envio anexado a 

inicial que referido produto foi postado na data de 30.11.2017, revelando 

que a possibilidade de entrega poderia ocorrer na data de 22.12.2017, já 

que o prazo de entrega, conforme sustenta o Autor, era de 16 dias uteis. 

Assim, não vislumbro hipótese de constrangimento ilegal que venha a ferir 

direito a personalidade do reclamante consagrado no artigo 5º inciso X da 

Constituição Federal capaz de gerar danos morais em virtude de atraso na 

entrega do produto adquirido, motivo pelo qual, há de ser indeferido o 

pleito indenizatório. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, conforme determina a Lei. Desta 

forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do 

artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a 

reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar o ato ilícito da Requerida em face do atraso na 

entrega do produto adquirido. Neste passo, entendo que em virtude da 

inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

inexistência da falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa 

ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há 

dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No 

entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais 

em face do atraso na entrega do produto. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 06 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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1000707-19.2017.811.0051 Polo Ativo: JONATAS DA SILVA MOURA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos em correição. Cuida-se de 

embargos de declaração manejados por BANCO BRADESCO S.A, 

alegando, em suma, que ocorreu omissão na fixação da multa diária me 

relação ao cumprimento da obrigação de fazer. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48, da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Já em relação ao erro 

material, o Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração 

para retificar a sentença, vejamos: Artigo 1.022 - Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há 

omissão quanto a fixação da multa diária em face do cumprimento da 

obrigação de fazer na parte dispositiva. Analisando-se os autos 

observa-se que os embargos devem ser acolhidos e recebido, uma vez 

que há omissão quanto a fixação da multa diária em face do cumprimento 

da obrigação de fazer no seguinte ponto da parte dispositiva, vejamos: 

“Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais)”. Assim, acolho os embargos para que 

retifique a omissão na parte dispositiva da sentença, e conste o seguinte: 

“Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de incidência de multa 

única no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.”. Posto isso, e por tudo mais 

que consta dos autos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez 

que não incide em uma das hipóteses do artigo 1.022, II do CPC. No mais, 

permanece a sentença inalterada. REABRO o prazo para interposição de 

recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

06 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 06 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001002-56.2017.811.0051 Polo Ativo: MAQUELLEN TRAJANO SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto à configuração de danos morais, pois inexiste 

prova do dano e aplicação dos juros de mora. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto ao valor da condenação e a 

prova do dano, bem como aplicação dos juros de mora. Neste passo, a 

omissão arguida quanto à configuração de danos morais em face da 

inexistência da prova do dano não tem nenhuma pertinência, pois o que na 

verdade busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Já em relação à aplicação dos juros de mora, imperioso ressaltar que 

consoante a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, em razão da 

consonância com o artigo 398 do Código Civil que prevê: “Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o 

praticou”. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a 

ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003) Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. ENTRETANTO, compulsando os 

atos, RESSAI QUE POSTERIORMENTE A RECLAMADA DEPOSITOU O 

VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVENDO ASSIM A PARTE RECLAMANTE 

SER INTIMADA, PARA QUE PETICIONE DEMONSTRANDO SUA 

CONCORDÂNCIA E TAMBÉM INFORMANDO CONTA PARA EXPEDIR DE 

ALVARÁ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de março de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65869 Nr: 715-45.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 64220 Nr: 3370-24.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FELDKIRCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS PESADOS ,TRANSPORTADORES E AFINS DO BRASIL-NOBRE 

TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio de Figueiredo 

Júnior - OAB:74.850/MG, JOSE RAMIRIS SIMEAO - OAB:113862 /MG

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2042-93.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Sehn - OAB:19236/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da 

parterequerida a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da 

carta precatória de oitiva da testemunha Sílvia Ramos Nascimento , bem 

como providenciar a distribuição da mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 3314-88.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Vigna - 

OAB:173.477/SP, Tamara Henriqueta da Silva - OAB:356.557/SP

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57657 Nr: 2763-45.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DEMICIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado o patrono do requerente, 

através do DJE, para que se manifeste nos autos, tendo em vista a 

devolução da deprecada sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 885-85.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA (CENTRAL MOTOS), ALENIR DOMINGOS DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado o patrono do requerente, 

através do DJE, para que se manifeste nos autos, tendo em vista a 

devolução da deprecada sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 374-19.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 1554-07.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CONZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano José Pereira - 

OAB:26446/GO, PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - OAB:46.487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 173224/2018

Autos de Origem: 1554-07.2017.811.0029 – Código: 60950

Solicitante/Requerente: Ana Maria Conz

Solicitado/Requerido: HSBC Bank Brasil s/a – Banco Múltiplo.

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 165341/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 01/08/2018 às 13h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 30 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60836 Nr: 1501-26.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS GARBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Toshinori Hirata, HELENA RODRIGUES 

ROCHA HIRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO 

- OAB:14.291-A/MT, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:19.075-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 Isto posto, ausente um dos elementos fundamentais de qualquer tutela, e 

forte em tais fundamentos, REVOGO A LIMINAR DE FLS. 83/84 e determino 

a retomada do pagamento das parcelas do contrato de fls. 65, itens b2 e 

b4.Por outro lado, em continuidade ao feito, com fundamento nos arts. 6º, 

10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de Processo Civil, determino às 

partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 717-15.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ROSA MILOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 1461-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ABILIO GROMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firma Individual Walter Kalkmann, GISELE 

KALKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA 

CRUVINEL - OAB:OAB/GO 37.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171219/2018

Autos de Origem: 1461-10.2018.811.0029 – Código: 66960

Solicitante/Requerente: Hugo Abílio Gromann.

Solicitado/Requerido: Firma Individual Walter Kalkmann, representada por 

Gisele Kalkmann.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171219/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 21/06/2018 às 15h00min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 18 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 442-42.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Raquel Belculfine Silveira 

- OAB:160487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Intimação dos Procuradores das Partes, Exequente: Maria Raquel 

Belculfine Silveira e Executado: Márcio Rogério Paris, Antonio Carlos de 

Souza e Melchior Fülber Caumo, para que se manifestem no prazo de 10 

(dez) dias, acercado Mandado de Imissão na Posse, juntado às fls. 

582/583.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 3267-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI, Marco 

Antonio Mari, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 12767 Nr: 1161-68.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Félix da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Executada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) Melchior Fülber Caumo, 

Antonio Carlos de Souza e Márcio Rogério Paris, via DJE, para, que, 

fiquem cientes de que foi designado para a realização do leilão do imóvel 

penhorado nos presentes autos, a seguinte data: dia 6/7/2018 a partir das 

10:00 horas, (1ª Praça) e a partir das 13:00 horas (segunda Praça), a ser 

realizado através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56061 Nr: 1870-54.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025/MT

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitiva em nome do Acusado, 

que deverá ser devidamente instruída com as peças necessárias, 

devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, arquivem-se os autos, com baixas e anotações pertinentes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm
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Portaria

P O R T A R I A N.º 039/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR a pedido o senhor MÁRCIO LIMA PEREIRA, mat. 24.609, 

portador do RG nº 1631391-7 SSP/MT e do CPF nº 005 098 051 - 32, do 

Cargo de Assessor de Gabinete I, Grupo Ocupacional PDA/CNE-VII, do 

Gabinete da 1ª Vara Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães, a partir 

de 7/6/2018.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 6 de junho de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97653 Nr: 4750-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Arcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOTTA CARVALHO E 

OLIVEIRA - OAB:24073/O

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar Altair Arcas pela prática do crime do artigo 14 

da Lei n.º 10.826/2003, de modo que passo a dosar as respectivas penas 

a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, 

do Diploma Penal.....À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito 

imputado ao denunciado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Inexistindo circunstâncias agravantes, ou atenuantes 

valoráveis, na forma da fundamentação, em especial pela súmula 231 do 

STJ, mantenho a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de 

pena, torno definitiva a pena, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação 

do delito.Em atenção ao artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na 

aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não 

há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, 

uma vez que não haverá alteração do regime. Assim, em conformidade 

com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não 

autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 

36 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o 

aberto.Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, 

vislumbro que réu preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos de prestação pecuniária, no valor de um salário 

mínimo cada, em favor de entidade designada pelo juízo da execução....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 2033-93.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgete dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67493 Nr: 2888-96.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Fabricia Santa, Erika Fernanda Santa OU Eryka 

Fernanda Santa, Ana Cristina Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coovmat - Cooperativa dos Vigilantes do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MOSAR FRATARI TAVARES para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19122 Nr: 1794-60.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS, EFSOEFS, ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MOSAR FRATARI TAVARES para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Darci Melo Moreira - OAB:2626, FABIANA NASCIMENTO 

DE SOUZA - OAB:17829/O, JUCÉLIA BASÍLIO DA SILVA - OAB:10705-B, 

MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, QUÉREN-HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos.

Ante o imbróglio estabelecido entre os inúmeros advogados constituídos 

nos autos pelo Executado, notadamente ante as petições de fls. 513/520, 

529/532-v e 534/539, bem como a fim de se evitar a expedição de alvará a 

advogado desconstituído ou cuja procuração tenha sido revogada, 

podendo vir a causar prejuízo ao Executado, determino a intimação 

pessoal do Executado para que se manifeste nos autos, informando qual 

dos patronos constituídos o representa.

Após, levante-se o valor depositado a fls. 504 em favor do Executado por 

alvará, conforme decisão de fls. 450/452.

Cumpra-se a determinação contida na sentença a fls. 512, décimo 

parágrafo, qual seja, o desentranhamento e restituição do petitório de fls. 

459/501 ao peticionante.

A fls. 529/531-v foram opostos Embargos de Declaração com Efeito 

Infringente.

Porquanto tempestivos (fl. 532), recebo os Embargos de Declaração 

interposto pelo Executado.

Tendo em vista tratar-se de Embargos de Declaração com Efeito 

Infringente, com fulcro no art. 1023, § 2º do NCP, intime-se o embargado 
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para, querendo, apresentar contrarrazões em 05 (cinco) dias.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 2400-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Naglan Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:MT18488

 Vistos etc.

Designo audiência para oitiva das testemunhas deprecadas, para 

11/7/2018, às 15h30. (MT).

 Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, devendo 

constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a defesa, por Diário Eletrônico.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30120 Nr: 316-46.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanda Laurino Araújo, Otávio Laurino Araújo, Flávia 

Araújo Gerloff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curuá Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Antonio Fernando Mancini - OAB:1581/MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, JOSYNÁLIA BÁRBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10676, Luiz Roberto de Arruda 

Sampaio - OAB:50.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:MT/4.997, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente em parte os pedidos, para o fim 

de condenar a empresa ré CARUÁ ENERGIA S/A no pagamento da 

indenização a favor dos autores, relativamente nas seguintes verbas:a) 

Pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) que ora arbitro 

discricionariamente, pelo caráter subjetivo, a título dos danos morais 

relativamente à morte do falecido Luiz Augusto Ribeiro de Araújo, com 

correção monetária após o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros 

moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);b) Pagamento de 

pensão mensal equivalente 2/3 da última remuneração percebida pela 

vítima (R$ 4.000,00), incluindo-se 13º salários, contada da data do dano 

(07.02.2007) até o momento em que a vítima completaria 72 anos, devendo 

o pagamento das parcelas vencidas se darem de uma só vez, acrescida 

de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigidas 

momentaneamente pelo INPC, liquidado pela autora por cálculo aritmético a 

ensejar execução da sentença condenatória, devidos à viúva. c) Via de 

consequência, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, consoante art. 

487, I, do CPC.d) Condeno ainda a parte requerida a efetuar o pagamento 

de verbas advocatícias da autora que em virtude da parcialidade mínima 

do pedido, estabeleço em 20% sobre o valor atualizado das verbas 

indenizatórias, na forma do art. 85 do CPC.Certifique-se o trânsito em 

julgado e aguarde-se a respectiva execução.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRE-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18393 Nr: 1071-41.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Sobrinho, Antonio Reginaldo 

Roldão, Marilan Martins Ferreira Roldão OU Marilan Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.305,30 (cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos), nos termos 

do r. sentença de fls. 155/156. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 2.652,65(dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais 

e sessenta e cinco centavos), para recolhimento das custas e R$ 

2.652,65 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira 

Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

para preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57315 Nr: 494-53.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto L. Albernaz - ME 

Transportadora Santa Elvira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "falecido".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32197 Nr: 1583-53.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ortiz de Goes, Maria Aparecida Lucio de Goes, 

Marcos Antonio Vimercati, Sandra Maria Fortunato Vimercati, Sinagro 

Produtos Agropecuários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, André 

Pozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deniz Espedito Serafini - 

OAB:5521/RS 5398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/O, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerida para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença (execução de honorários de sucumbência) no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Vistos etc.

I. Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, 
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porquanto tempestivo.

II. Compulsando os autos, vislumbro que tanto as razões de apelação 

quanto as contrarrazões do réu foram apresentadas.

III. Desta forma, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

os cumprimentos deste juízo, bem como as baixas e anotações de praxe.

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82190 Nr: 2000-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amílcar Bertholini de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123, ÉRIN LEONEL VILELA - OAB:15821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:MT 5653

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com outros pedidos proposta por José Amílcar Bertholini de 

Castro em face de Ana Maria Silva Sampaio.

Com a exordial vieram os documentos ref. 1.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação à ref. 25, 

alegando no mérito a improcedência da demanda e juntando documentos.

Impugnação apresentada à ref. 29.

Intimadas para apresentar as provas que pretende produzir, o autor 

quedou-se inerte e a requerida o fez à ref. 33.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

As partes já foram intimadas para apresentar as provas que pretendem 

produzir, estando, portanto, preclusa a produção de outra não 

apresentadas até o presente momento.

Defiro a produção da prova requerida pela promovida e designo audiência 

de instrução para 7 de agosto de 2018, às 13h30 (Horário de MT).

Advirta-se à parte requerida que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intimem-se as partes na pessoa de seus patronos, por Diário Eletrônico.

Fixo como pontos controvertidos: a existência de relacionamento entre 

ambos que configurasse união estável bem como a ruptura do referido 

relacionamento; a existência de ilícito civil que implique na indenização por 

danos morais e materiais; a existência do dever de pagar aluguel do 

possível bem de ambos por parte da requerida; a existência de pertences 

exclusivo do requerente a serem devolvidos pela requerida; a existência 

de bens a partilhar oriundos da possível união estável.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73902 Nr: 1868-36.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para o fim de condenar 

o Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS ao pagamento mensal a parte 

autora Maria de Fátima Ferreira Miranda do benefício da aposentadoria por 

idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 (um) salário 

mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 143 da 

Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido administrativo em 

21/7/2014.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2653-95.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Francisca Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, observo que o requerido foi citado por Carta de 

Citação. Contudo, a legislação processual é clara ao disciplinar que a 

citação da fazenda pública se dá por Carta Precatória. No caso do INSS, 

observo que há convênio com o e. TJMT para que a citação se realize por 

remessa dos autos.

Assim, observo que há vício insanável nos presentes autos, sendo a 

citação nula.

Portanto, anulo todos os atos processuais praticados, desde a citação.

Intimem-se.

Cite-se, o requerido, matidas as formalidades legais, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia.

Transcorrido o prazo supra, intime-se o requerente para, querendo, 

apresentar réplica.

Após, volvam-me conclusos para saneamento do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 775-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Martins Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, reconhecendo a satisfação 

forçada e a quitação do contrato com fulcro no art. 3º, §5º do Decreto-lei 

n° 911/69 e artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o 

fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do autor, credor fiduciário. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Por conseguinte, confirmo a liminar 

deferida à ref. 4.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2°, 

CPC/2015).Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76703 Nr: 3181-32.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gertrudes Vilela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos etc.

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS impugnou o 

cumprimento da sentença em face de GERTRUDES VILELA DA SILVA, 

aduzindo em síntese excesso de execução.

 A parte embargada concordou com os cálculos apresentados pelo 
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embargante, requerendo a homologação dos cálculos bem como a 

expedição de ofícios ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, requerendo 

os valores através de RPV.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

“In casu”, alega o Embargante a principio excesso de execução. Em 

manifestação o embargado concordou com os cálculos apresentados pela 

embargante, requerendo a homologação dos cálculos e, 

consequentemente a expedição RPV.

Tendo a parte embargada pleiteada a homologação dos cálculos 

apresentados pelo embargante, não há motivo para não fazê-lo, visto que 

estão as partes em comum acordo.

Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao 

Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi 

alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da 

secundariedade.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, forte no inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos pelo INSS, 

para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela autarquia, extinguindo 

o feito com resolução do mérito.

Sem custas e despesas, ante a isenção do INSS ut Lei 7.603/2001, e da 

parte embargada, nos termos da Lei 1060/50.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, translade-se cópia das principais peças aqui 

produzidas aos autos em apenso e:

a) Naqueles autos expeça-se ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para que proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, observando o disposto no art. 100 §§ 1° e 2°, 

da CF.

b) Arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8226 Nr: 1093-41.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cassio Martins Albernaz, Maria da Glória 

Martins Albernaz, Sandra Regina Martins Albernaz, Solange Cristina 

Martins Albernaz, Sergio Mauro Martins Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jovem da Silva, Benedito Moraes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, 

acerca da penhora parcial, apresentando impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65064 Nr: 1027-75.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Reis Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, efetuar o pagamento da importância de R$ 

6559,00, em 24 parcelas mensais, no valor fixo de R$ 273,30, conforme 

cota ministerial de fl. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40551 Nr: 3293-40.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiter Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36913 Nr: 3594-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que o feito permaneceu 

arquivado provisoriamente por mais de 05 anos, havendo possibilidade de 

reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o disposto no 

artigo 921, § 4º e 5º do Código de Processo Civil, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 252-31.2012.811.0024

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Aburad de França Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Maria Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Alfaro - OAB:TO/3.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9.178-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos 

do r. sentença de fls. 53. Este valor deverá ser de forma em separado, 

sendo R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 129,94(cento e vinte e nove 

reais e noventa e quatro centavos) para fins da taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de 

Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), para preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42009 Nr: 292-13.2012.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Aburad de França Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Maria Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Queiroz Filho - 

OAB:13748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9.178-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos 

do r. sentença de fls. 53. Este valor deverá ser de forma em separado, 

sendo R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 129,94(cento e vinte e nove 

reais e noventa e quatro centavos) para fins da taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de 

Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), para preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62249 Nr: 2060-37.2013.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elthon Jhony Yoshida, Tatiane Kelle da Silva Yoshida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Maria Coutinho Misorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danieli Cristina Oshitani - 

OAB:6079

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos 

do r. sentença de fls. 20/22. Este valor deverá ser de forma em separado, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 129,94 (cento e vinte e 

nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de 

Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), para preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEICHO NO IE DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000183-69.2018.811.0024 Vistos, 

etc. ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

ajuizou ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar 

em desfavor de SEICHO NO IE DO BRASIL. Aponta, em síntese, a 

necessidade de construção e ampliação da linha de distribuição de 

energia elétrica 138 KV, com aproximadamente 31,11 km de extensão, a 

interligar a Subestação Casca II à Subestação Chapada dos Guimarães, 

de modo que para tanto, é imprescindível a instituição de servidão 

administrativa em imóvel da parte requerida. Afirma que, após aprovação 

do projeto originário e elaboração de laudo técnico das propriedades 

atingidas pela construção, teria procurado a requerida para pagamento do 

valor referente à indenização, apontado na oportunidade o montante de R$ 

340,75 (trezentos e quarenta reais setenta e cinco centavos), o qual não 

fora aceito pela requerida. Informa que em razão da negativa da requerida 

em autorizar a instalação da rede de energia em sua propriedade estaria 

impossibilitada de dar início aos serviços, descumprindo, portanto, 

determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que também, por 

outro lado, afetaria significativamente o interesse público consubstanciado 

na necessidade de ampliação e distribuição do serviço de energia elétrica. 

Sustenta, portanto, estarem presentes os requisitos para a imissão na 

posse, mediante o depósito do valor apurado administrativamente, uma 

vez haver declaração de urgência reconhecida na Resolução autorizativa 

n° 6.634/2017 da ANEEL, razão pela qual postula seja deferida liminar 

nesse sentido. É o relatório. Decido. Para a imissão da posse do imóvel no 

caso em questão, conforme art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365/1941, é 

necessário o cumprimento de dois requisitos, a saber, a declaração de 

urgência e o depósito da quantia arbitrada administrativamente pelo 

expropriante. No entanto, conquanto alegue a autora existir urgência na 

instituição da servidão administrativa, a qual, é certo, restou devidamente 

declarada no art. 3°, I, da Resolução Autorizativa n° 6634/2017 da ANEEL, 

o pedido de imissão na posse foi formulado em 23.4.2018, quando já havia 

transcorrido mais de 120 (cento e vinte) dias da data da declaração da 

urgência (19.9.2017), o que, desqualifica a aviventada urgência, de modo 

a obstar o deferimento da liminar (art. 15, §3° do Decreto n° Decreto-Lei n° 

3.365/1941). “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar 

quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo 

Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1º A 

imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, 

mediante o depósito a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 

(vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto 

predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, 

estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço 

oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do 

impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido 

atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a 

atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de 

avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que 

houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou 

desvalorização posterior do imóvel. § 2º A alegação de urgência, que não 

poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão 

provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º 

Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a 

imissão provisória.” (sem grifo no original) Nesse sentido é a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. 

URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, 

DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS 

ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os 

fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o 

acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por 

analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, a imissão provisória na posse 

do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, 

prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do 

STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, 

para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em 

geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após 

tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. 4. Recurso 

Especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1234606/MG, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 4/5/2011 – sem grifo no original) Portanto, 

resta evidente que quando do ajuizamento da demanda, já havia 

transcorrido o prazo legal para requerimento da imissão, já que a 

resolução autorizativa na qual foi declarada a urgência data de 19.9.2017, 

ao passo em que a ação somente foi proposta em 23.4.2018, razão pela 

qual o indeferimento da liminar se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, 

indefiro o pedido liminar de imissão na posse. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC/2015). III. Advirta-se às partes que a ausência 
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injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015). Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da 

data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). 

Cientifique-se a parte requerida de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4°, I e §6°, CPC/2015). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015). Advirta-se à parte requerida que a 

‘contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou 

impugnação do preço’ (art. 20 do Decreto-Lei n° 3.365/194). Em caso de 

citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. Oficial de 

Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no 

mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). IV. Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. V. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. VI. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES DE QUEIROZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000184-54.2018.811.0024 Vistos, 

etc. ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

ajuizou ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar 

em desfavor de CARLOS ALBERTO ALVES DE QUEIROZ. Aponta, em 

síntese, a necessidade de construção e ampliação da linha de distribuição 

de energia elétrica 138 KV, com aproximadamente 31,11 km de extensão, 

a interligar a Subestação Casca II à Subestação Chapada dos Guimarães, 

de modo que para tanto, é imprescindível a instituição de servidão 

administrativa em imóvel da parte requerida. Afirma que, após aprovação 

do projeto originário e elaboração de laudo técnico das propriedades 

atingidas pela construção, teria procurado a requerida para pagamento do 

valor referente à indenização, apontado na oportunidade o montante de R$ 

5.768,46 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais quarenta e seis 

centavos), o qual não fora aceito pela parte requerida. Informa que em 

razão da negativa da parte requerida em autorizar a instalação da rede de 

energia em sua propriedade estaria impossibilitada de dar início aos 

serviços, descumprindo, portanto, determinação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, o que também, por outro lado, afetaria significativamente o 

interesse público consubstanciado na necessidade de ampliação e 

distribuição do serviço de energia elétrica. Sustenta, portanto, estarem 

presentes os requisitos para a imissão na posse, mediante o depósito do 

valor apurado administrativamente, uma vez haver declaração de urgência 

reconhecida na Resolução autorizativa n° 6.634/2017 da ANEEL, razão 

pela qual postula seja deferida liminar nesse sentido. É o relatório. Decido. 

Para a imissão da posse do imóvel no caso em questão, conforme art. 15 

do Decreto-Lei n° 3.365/1941, é necessário o cumprimento de dois 

requisitos, a saber, a declaração de urgência e o depósito da quantia 

arbitrada administrativamente pelo expropriante. No entanto, conquanto 

alegue a autora existir urgência na instituição da servidão administrativa, a 

qual, é certo, restou devidamente declarada no art. 3°, I, da Resolução 

Autorizativa n° 6634/2017 da ANEEL, o pedido de imissão na posse foi 

formulado em 23.4.2018, quando já havia transcorrido mais de 120 (cento 

e vinte) dias da data da declaração da urgência (19.9.2017), o que, 

desqualifica a aviventada urgência, de modo a obstar o deferimento da 

liminar (art. 15, §3° do Decreto n° Decreto-Lei n° 3.365/1941). “Art. 15. Se 

o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1º A imissão provisória 

poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito a) 

do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; b) da quantia 

correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel 

sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor 

cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano 

ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere 

o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do 

depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente 

o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 

2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o 

expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo 

improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º Excedido o prazo fixado no 

parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.” (sem grifo no 

original) Nesse sentido é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. 

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. 

DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 

CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, 

DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal 

de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados 

pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, 

a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, 

caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de 

pagamento integral. Precedentes do STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, 

a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao 

juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio 

decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação 

de desapropriação. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda 

Turma, REsp 1234606/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4/5/2011 – 

sem grifo no original) Portanto, resta evidente que quando do ajuizamento 

da demanda, já havia transcorrido o prazo legal para requerimento da 

imissão, já que a resolução autorizativa na qual foi declarada a urgência 

data de 19.9.2017, ao passo em que a ação somente foi proposta em 

23.4.2018, razão pela qual o indeferimento da liminar se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de imissão na 

posse. II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). III. 

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte requerida de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). 
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Advirta-se à parte requerida que a ‘contestação só poderá versar sobre 

vício do processo judicial ou impugnação do preço’ (art. 20 do Decreto-Lei 

n° 3.365/194). Em caso de citação por mandado, deverá a parte requerida 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). IV. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. V. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000263-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NADIR PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

A. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Vistos, etc. I. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito, promova a substituição nos autos da cópia dos 

documentos pessoais dos interessados, sobretudo, das certidões de 

nascimento juntadas com a inicial, os quais, dada a absoluta precariedade 

com que foram reproduzidos, são absolutamente ininteligíveis. Na 

oportunidade, deverá apresentar nos autos cópia dos documentos de 

identificação de todos os interessados, inclusive de Leandro Gulaberto 

dos Santos, Geise Fernanda dos Santos e Amanda Gualberto dos Santos. 

II. Certifique-se eventual silêncio. III. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18803 Nr: 1481-02.2007.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônima Cândida Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida de Castro Martins - 

OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.547,50(cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquentae 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 26. Este valor deverá ser de 

forma em separado, sendo R$ 2.773,75(dois mil, setecents e setenta e 

tres reais e setenta e cinco centavos)para recolhimento das custas e R$ 

2.773,75 (dois mil e setecentos e setenta e tres reais e setenta e cinco 

centavos) para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira 

Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

para preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9331 Nr: 96-24.2004.811.0024

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfonso Richter, Alaide Viana Richter, Edmilson 

Benedito Paixão Coelho, Irene Eloi da Paixão Coelho, Edmilson Benedito 

Paixão Coelho Junior, Euzelina Luciana da Silva, Ivan Martins da Costa, 

Mauro Fernandes da Cruz, Odemir Soares da Silva, Catarina Francisca 

Moreira Bezerra, Jeronimo da Silva Lopes, Mario Marcio Flores, Salustiana 

da Guia Gonçalves, Fabio da Silva Oliveira, Edemar Antonio Chaves, 

Joelcio Alberto de Souza, João Venancio Pereira, Marisa de Jesus 

Oliveira, Leonice Ferreira dos Santos, Rezende Evangelista de Paula, Vital 

Afonso de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Regina Alves de Lima 

- OAB:18.203-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.749,34 (tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 157/158. Este valor deverá 

ser de forma em separado, sendo R$ 1.891,42 (hum mil e oitocentos e 

noventa e um reais e quarenta e dois centavos), para recolhimento das 

custas e R$ 1.857,92 (hum mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e dois centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line 

– “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20032 Nr: 671-90.2008.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camponesa Agropecuária Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Partições Administrativo e Assessoria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

613,02(seiscentos e treze reais e dois centavos), nos termos do r. 

sentença de fls. 180. Este valor deverá ser de forma em separado, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento das custas e R$ 199,62(cento e noventa e nove reais e 

sessenta e dois centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line 

– “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64279 Nr: 312-33.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53 (quinhentos e quarenta e tres reais e cinquentae tres centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 140/141vº. Este valor deverá ser de 

forma em separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13 (cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias 

On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21806 Nr: 2434-29.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lara Tatiane de Araújo Carvalho, Fabiana Ferreira de 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105 - MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

644,87(seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 62. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 231,47(duzentos e trinta e 

um reais e quarenta e sete centavos) para fins da taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de 

Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), para preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18162 Nr: 835-89.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helcio Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.637,86(dois e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 44. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 1.318,93 (hum mil e trezentos e dezoito reais e 

noventa e tres centavos), para recolhimento das custas e R$ 

1.318,93(hum mil e trezentos e dezoito reais e noventa e tres 

centavos)para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira 

Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

para preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35512 Nr: 1281-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Cruz Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53(quinhentos e quarenta e tres reais e cinquenta e tres centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 81/81vº. Este valor deverá ser de forma 

em separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13(centro e trinta reais 

e treze centavos) para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80909 Nr: 1474-92.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Jesus Antonow, Antonio Luiz Antonow, 

Carlito Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação foi apresentado pelo requerido 

tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerente, pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dia,s apresentar as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002346-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes 

Autora e Requerida, para recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, das 

custas de expedição de Formal de Partilha contendo 02 (duas) folhas, 

através da guia gerado no site do TJMT através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/formalDePartilha, 

sendo que após a juntada da guia devidamente recolhida, será o Formal de 

Partilha anexado aos autos para as devidas providências pelas partes. 

Colider/MT, 06/06/2018 Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR LURDES PONCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 

22 de agosto de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERNANDES CARDOSO RIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 27 de setembro de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000323-85.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

ELIZABETE RIBEIRO SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA Processo: 1000323-85.2017.8.11.0009 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido cumulativo e subsidiário de 

aposentadoria por invalidez e tutela antecipada proposta por ELIZABETE 

RIBEIRO DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

autora ter pleiteado o benefício auxílio-doença, que foi indeferido pela 

autarquia federal que a considerou capaz para o labor. Salienta ser do lar, 

porém, em razão do problema de saúde que o acomete, encontra-se 

inválido(a) para desenvolver seu trabalho. Com a inicial vieram os 

documentos de Num. 4975005 - Pág. 1/2; Num. 4976982 - Pág. 1/2; Num. 

4976990 - Pág. 1/3; Num. 4976992 - Pág. 1/3; Num. 4976991 - Pág. 1/2; 

Num. 4976994 - Pág. 1/2 e Num. 4976993 - Pág. 1/3. A tutela de urgência 

foi indeferida (Num. 5481582 - Pág. 1/5). O laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial e temporária da autora para exercício de suas 

atividades (Num. 8819990 - Pág. 1/11). A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial (Num. 9194018 - Pág. 1/6). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 9733847 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 9974097 - Pág. 1/5). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 03/10/2016 (Num. 4976993 - Pág. 2), sendo a 

presente ação previdenciária proposta em 03/03/2017. Com isso, vê-se 

que, no interregno entre a cessação do benefício e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

fiilar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 
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segurado da parte requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, 

quanto à incapacidade, a parte autora faria jus ao benefício 

auxílio-doença, pois o perito foi conclusivo ao informar que a incapacidade 

é parcial e temporária (Num. 8819990 - Pág. 3). Porém, a qualidade de 

segurada da parte demandante e o período de carência de 12 

contribuições mensais não estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial. De acordo com o CNIS de Num. 9733861 - Pág. 2, 

considerando a última contribuição em 12/2015, a parte autora perdeu a 

qualidade de segurada, pois ingressou com a ação apenas em 

03/03/2017, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida pela parte ré, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 53/55), 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 03 de 

junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001501-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. D. A. F. M. (DEPRECANTE)

L. L. D. S. L. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. S. (DEPRECADO)

F. D. C. D. C. (DEPRECADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13502167. COLÍDER, 6 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000740-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000740-04.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE CASTRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO a inicial por estar em conformidade com 

os preceitos legais. 2 - Pois bem. Trata-se de ação de percepção de 

benefício previdenciário ajuizada por MARIA APARECIDA DE CASTRO, em 

face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de antecipação 

de tutela, a implantação imediata do benefício, uma vez que a parte autora 

preencheria os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade 

híbrida. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de 

urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações constantes da 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício 

quanto ao período exigido a título de trabalhador rural em regime de 

economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 
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por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

3 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/08/2018, às 14h10min. Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 4 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 22 de maio 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA BALBINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000124-63.2017.8.11.0009. AUTOR: VERONICA 

APARECIDA DE OLIVEIRA BALBINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO a inicial devidamente emendada 

por estar em conformidade com os preceitos legais. 2 - CITE-SE o 

requerido para, querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC – dobro). 3 - Ademais, almeja a requerente a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento de Salário Maternidade a que julga fazer 

direito logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de 

urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse sentir, apesar de todo acervo documental juntado 

pela autora, compulsando os autos, observa-se que não existem, por ora, 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca da qualidade de segurada especial e período de 

carência, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência, mormente quanto ao preenchimento dos 

requisitos exigidos para o recebimento do benefício a título de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/08/2018, às 13h30min. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do 

CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Com efeito, a designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 
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o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 5 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a requerente 

para se manifestar no prazo legal, voltando-me os autos conclusos. 6 - 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica, podendo ser 

revogado a qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 15 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; 

APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES 

BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, 

Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A 

Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34483 Nr: 1837-13.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME MORAES RIBEIRO - Espólio de, GUILHERME 

MORAES RIBEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA FRIGORÍFICA NORTE COLIDENSE 

LTDA, CREUDEVALDO BIRTCHE, IVANA CARNELOS BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ribeiro de Almeida 

Vergueiro - OAB:SP/ 243.879, Francisco Augusto Caldara de 

Almeida - OAB:SP/ 195.328, LUIS ALBERTO RIBEIRO CORREA - 

OAB:SP / 211.939, Luiz Fernando Guizardi Cordeiro - OAB:SP/ 

203.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA CAMARGO 

- OAB:293.400

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte Autora, para que no prazo de 

05(cinco) dias, providencie o PREPARO da CARTA PRECATÓRIA junto à 

Comarca de São Paulo/SP, para citação do requerido, através do 

RECOLHIMENTO DE GUIA, devendo o comprovante do recolhimento ser 

juntado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80008 Nr: 937-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO FERREIRA, ZULEIDE MARIA 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. LUCIANO BOABAID BERTAZZO- 

OAB/MT.8794-A , para que no prazo de 05(cinco) dias recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o preparo de CARTA PRECATÓRIA à ser expedida ao 

Juizo da Comarca de Alta Floresta/MT, bem como da DILIGÊNCIA do Sr. 

Oficial, a fim de dar cumprimento ao r. despacho de fls, 63.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9511 Nr: 1545-04.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS TOMÉ, SANDRA LUCIA LUNA 

FALQUETO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. JEAN CARLOS ROVARIS, para 

querendo manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a consequente 

extinção da presente execução. Autos à disposição na secretaira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46388 Nr: 201-07.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que apesar do depósito da diligência ter sido efetuado às fls. 

165/166, deixo de expedir MANDADO conforme requerido pelo Advogado 

às fls. 96, a fim de que o Executado efetue o pagamento da dívida nos 

termos do artigo 652 do CPC, eis que conforme descrito na petição inicial, 

o Executado reside na cidade de SANTA ISABEL DO IVAÍ/PR e desde já 

INTIMO o advogado da parte autora, para providenciar o PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA a ser expedida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50792 Nr: 1493-90.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono da requerente DR. REINALDO LUCIANO 

FERNANDES - OAB/MT. 12.849-A, para querendo pugnar o que entender 

de direito, nos autos supra, tendo em vista seu retorno do Trbinal Regional 

Federal. À disposição na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94828 Nr: 2585-93.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERGINIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98962 Nr: 1456-19.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA LEMES FLORÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101433 Nr: 3215-18.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57518 Nr: 1801-58.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono da parte requerida DR. OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO- OAB/MT. 4062, para querendo no prazo legal apresentar aos 

autos as CONTRARRAZOES ao RECURSO INTERPOSTO. À disposição na 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94419 Nr: 2327-83.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARINA COMÉRCIO E CONSIGNAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:MT 3.065, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93390 Nr: 1599-42.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. ROSSETO - FARMACIA ME, SIDNEI ALE 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, Ivan Coser - OAB:5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:OAB/MT 12.769

 Vistos em correição.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste juízo quanto à tempestividade da 

contestação.

2. Caso tempestiva a defesa, INTIME-SE o requerido para se manifestar 

pelo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso seja intempestiva a contestação, façam os autos CONCLUSOS.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84814 Nr: 2207-11.2013.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEFERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JHYONATHAN 

NUNES DE SOUZA DA SILVA, nos termos do artigo 107, IV, e artigo 109, 

IV, c/c artigo 115, e artigo 114, II, todos do Código Penal, porque plasmada 

a prescrição em abstrato.2.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 297 DO 

CÓDIGO PENALConsiderando o quanto requerido pelo Ministério Público, 

no que diz respeito ao delito de falsificação de documento público (art. 

297, CP), e que as diligências realizadas nos presentes autos, conforme 

salientado pelo Parquet, levam à conclusão de que não foram produzidas 

provas suficientes quanto a autoria, não podendo ser atribuída de forma 

segura na pessoa do indiciado Jhyonathan Nunes de Souza da Silva, 

DETERMINO o arquivamento dos autos.Às comunicações de 

praxe.Transitada em julgado ARQUIVE-SE.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 28 de maio de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84789 Nr: 2175-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da vítima no Juízo deprecado de Franca/SP, bem como da data 

designada para sua oitiva no dia 18/06/2018 naquele r. juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84789 Nr: 2175-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Ofício da Comarca de franca (Juízo deprecado), informando que a Carta 

Precatória foi devidamente distribuída junto aquele juízo deprecado sob nº 

0022816-77.2017.8.26.0196, bem como designado o dia 18/06/2018 às 

14h15min para inquirição da vítima D.W.M.dos S..

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000943-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BMG I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

Requerente alega que, embora esteja com a dívida paga com a Requerida, 

esta inseriu indevidamente seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Diante dos transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência 

do débito, bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Da 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. Com efeito, restou 

incontroversa nos autos a negativação do nome da demandante, junto aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito existente junto à parte 

demandada. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débito foi quitado pela reclamante no prazo 

regular de vencimento da obrigação. Verifico que a empresa reclamada 

não apresentou nenhum prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer 

colacionando faturas em aberto ou mesmo elementos que indicassem a 

efetiva existência de dívida entre as partes. A parte reclamada é 

responsável direta pela negativação indevida, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu 

sistema de cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que ela não trouxe 

qualquer elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial. Assim, é medida que se impõe a retirada do nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem 

prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e 

cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no 

prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.” (destacamos). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, sem falar que os fatos reportados na 

inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. De fato, a indevida negativação do nome do consumidor 

junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social 

que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de 

indenizar. Trata-se, aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa 

comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, 

humilhação, vexame ou constrangimento. Na análise do quantum 

indenizatório a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 203,88, 

determinando à empresa reclamada que proceda ao cancelamento 

definitivo da inscrição do nome da reclamante junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

confirmando-se a medida liminar; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000862-17.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO DE TARSO SOARES Parte Ré: REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 10 de julho de 2018 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000863-02.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de julho de 2018 às 13h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-98.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON SOARES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000876-98.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE MILTON SOARES DA SILVA FILHO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 

de julho de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de 

junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NICACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E  CRIMINAL  DE COLÍDER INT IMAÇÃO Processo : 

1000877-83.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO NICACIO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 10 de julho de 2018 às 14h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000881-23.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDECIR ALVES SANTANA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de julho de 2018 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA FERREIRA NEVES (REQUERIDO)

CLEMENTE COSTA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000882-08.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: DIVINA FERREIRA NEVES, CLEMENTE COSTA NEVES . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de julho de 2018 às 

15h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BRANDÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000883-90.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JOÃO BRANDÃO . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10 de julho de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de 

junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DO CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000884-75.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: FABIO JUNIOR DO CARMO DE LIMA . FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de julho de 2018 às 16h00min., acompanhado 
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da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GIL DE SOUZA (REQUERIDO)

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000885-60.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE LUIZ GIL DE SOUZA, CHRYSTAL FRANCO & SOUZA 

LTDA - ME . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 de julho 

de 2018 às 16h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO GALLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000886-45.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: EDER ANTONIO GALLELI Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de julho de 2018 às 

16h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000303-60.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, JAIRO MACEDO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 13457360. 

Colíder/MT, 06 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000002-16.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida 

através do(a) Advogado(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado (id- 13513601) interposto pela parte requerente, no 

prazo legal. Colíder, 06/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000302-75.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.168,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAIANE RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 
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Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados às págs. 1/2, id. 12936201. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000302-75.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.168,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAIANE RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados às págs. 1/2, id. 12936201. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000301-90.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.087,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVO 

DALBERTO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados às págs. 1/2, id. 12935820. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000301-90.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.087,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVO 

DALBERTO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c. 

declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados às págs. 1/2, id. 12935820. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.
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Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 6218-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MENEGOL, CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o pagamento das diligências realizadas pelo oficial de 

justiça Marcos Luiz Gonçalves, no valor de R$ 1.004,00 (um mil e quatro 

reais), conforme certidão de Ref: 20, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114292 Nr: 7106-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA ALVES VIERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 6151-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MENDES VIEIRA, SUZILEI ENDES CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31912 Nr: 104-22.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111621 Nr: 5988-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, DROGARIA BEM ESTAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 1315-93.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106265 Nr: 3676-39.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78889 Nr: 2741-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 3582-28.2016.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 7169 Nr: 375-12.2002.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257/B OAB/MT

 Intimar a parte ré para, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101557 Nr: 1661-97.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE BALDI E DE BALDI LTDA ME (DE BALDI 

TRANSPORTES), FRANCISCO JESUS DE BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado de Ref: 10 , vez que a diligência fora somente para o ato de 

citação dos executados, devendo o depósito ser efetuado de acordo com 

o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29796 Nr: 838-07.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO, NEUSA DETOFOL 

FOLETO, AGROINDÚSTRIA E CEREALISTA CHUPINGUAIA S/A, JOCELITO 

FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Intimação das partes da sentença proferida no presente feito, conforme 

segue: "Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder 

judiciário para homologação. Decido. Tendo em vista o acordo juntado aos 

autos, homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80415 Nr: 3352-20.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3630-21.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE RPP LTDA ME, Antônio Jaques 

Nunes Cavalcante, RONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 719-07.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Intimar a parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91000 Nr: 2549-03.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 1442-60.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO EDUARDO STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 
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GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO ROAS DA SILVA - OAB:MG 98.981

 INTIMAR as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29796 Nr: 838-07.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO, NEUSA DETOFOL 

FOLETO, AGROINDÚSTRIA E CEREALISTA CHUPINGUAIA S/A, JOCELITO 

FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17103 Nr: 2075-18.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da 

petição de fls. 241/242 que informa a quitação do débito e solicita a baixa 

das restrições.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117821 Nr: 1066-64.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE APARECIDA BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 431-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que as partes acordaram com o parâmetro do art. 1º F da 

lei 9.494/97 para a atualização dos valores retroativos, desistindo do 

recurso interposto, declaro encerrada esta fase processual.

Intime-se a Requerida para apresentar os cálculos para expedição de 

RPV/precatório, conforme pedido de folhas 169.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39287 Nr: 302-88.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Tendo em vista que as duas testemunhas foram ouvidas, declaro 

encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 2587-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JOSE FOLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando os advogados 

da parte requerente para que informem, no prazo de 15 (quinze)dias, para 

qual deles será liberado o valor depositado nos autos. Intimar ainda o Dr. 

Rogério de Campos, OAB nº 8967-B para que junte procuração no 

processo, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6418 Nr: 252-14.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DONIZETTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL S. A., ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COMODORO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO 

DE CREDORES

AUTOS N.º 3810-66.2017.811.0046 – CÓDIGO: 106540

Processo: 3810-66.2017.8.11.0046 Código: 106540

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTES : OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - ADVOGADO: Karlos Lock, OAB/MT 16.828; 

Credor (a) Banco do Brasil S.A; Credor (a) Adminstradora de Consórcios 

Sicredi LTDA; Requerido (a) Pluralidades de Credores; Requerido (A) 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – Sicredi Noroeste MT E ACRE.

FINALIDADE: Tem o presente edital a finalidade de intimar os CREDORES 

da Recuperanda acima indicada e os terceiros interessados, acerca do 

novo quadro geral de credores, apresentado pelo administrador judicial, o 

qual se encontra encartado aos autos às fls 861/862. , possibilitando 

assim, o conhecimento de credores e terceiros interessados para 

eventual correção de algum erro material. Ficam intimados os credores e 

terceiros interessados, de que foi nomeado Administrador Judicial, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n. 25.313.759/0001-55, com sede na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça n. 2.000, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, sala 1000, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3644-7697, e-mail: 

atendimento@zapaz.com.br, representada por Luiz Alexandre Cristaldo, 

economista, inscrito no CORECON/MT sob n. 1541.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de pedido de recuperação judicial 

formulado por OURO VERDE SUPERMETCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, apontando um endividamento no valor de R$ 

1.377.841,93, entre credores trabalhistas, com garantia real e 

quirografários, conforme relação juntada às fls. 201/202. Consta da 

exordial que a empresa requerente iniciou as suas atividades em setembro 

de 2014 no município de Nova Lacerda/MT, sendo que sua situação 

financeira agravou-se em decorrência da compra do Supermercado no 

município de Conquista D’Oeste/MT, denominado Super Stop Shopping, 

com o intuito de ampliar o negócio. A requerente alega que a empresa vem 

passando por dificuldades financeiras suficientes, sendo que os fatores 

primordiais que contribuíram para atual dificuldade econômica que a 

empresa se encontra, foram os grandes impactos de aumentos de custos 

operacionais, impostos, e diminuição de vendas no varejo. Relata que, tal 

cenário aliada ao aumento da inadimplência dos clientes, bem como, ao 

elevado juros bancários, fez com que a empresa comprometesse seu 

fluxo de caixa levando a mesma, sendo que sua situação agravou-se com 

a crise econômica. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, recolhendo 

as custas sobre essa quantia.

DECISÃO/DESPACHO: Assim, diante do exposto, nos termos do art. 52 da 

Lei n. 11.101/05, defiro o processamento da Recuperação Judicial da 

empresa OURO VERDE SUPERMETCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, objetivando a preservação da sua função 

social e o estímulo à atividade econômica, ressalvando que o 

processamento da demanda não poderá inviabilizar o recebimento de 

importâncias e créditos oriundos de negócios e contratos que não se 

submetem aos efeitos da ação recuperacional e, por conseguinte: a) 

Nomeio como Administradora Judicial a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

25.313.759/0001-55, com sede na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça n. 2.000, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, sala 1000, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3644-7697, e-mail: 

atendimento@zapaz.com.br, representada por Luiz Alexandre Cristaldo, 

economista, inscrito no CORECON/MT sob n. 1541, que deverá ser 

intimado por e-mail para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria 

desta Vara e, acaso aceite o múnus, prestar o compromisso legal de bem 

e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a 

ele inerentes, nos termos do art. 22 da LRF. Fixo a remuneração do 

administrador judicial em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) quantia 

equivalente a 2,9 % do valor devido aos credores submetidos à 

recuperação judicial, especialmente considerando a quantidade de 

credores inscritos na lista, o valor do crédito sujeito à recuperação judicial, 

seguindo os parâmetros do art. 24 da LRF. Para saldar esta remuneração 

a parte recuperanda adiantará a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido mediante 

depósito direto na conta indicada pelo administrador judicial, que deverá 

expedir documento fiscal hábil a comprovar o pagamento, observando-se 

a limitação de 60 % do valor total fixado (12 parcelas), haja vista que a 

quitação do montante remanescente deverá obedecer aos preceitos dos 

arts. 24, §2º, 63, I, 154, §1º e 155, da LRF. O administrador judicial, dentre 

suas atribuições legais, deverá informar ao juízo a situação da empresa 

recuperanda em 30 (trinta) dias, para fins do art. 22, inciso II, alíneas “a” 

primeira parte (fiscalizar as atividades do devedor) e “c” (apresentar 

relatório mensal das atividades do devedor), da LRF. Os relatórios 

mensais de atividades da recuperanda apresentados pelo administrador 

judicial devem trazer a devida interpretação dos dados contábeis 

registrados nos documentos por ele juntados, devendo mencionar que 

atividades a empresa vem desenvolvendo nesse período, com a devida 

correlação entre as informações contábeis e a realidade apurada em suas 

diligências junto à empresa, bem como mencionar quaisquer outras 

informações que entenda relevantes. Aportado aos autos os referidos 

relatórios mensais das atividades do devedor, os credores e recuperanda 

poderão tomar ciência de seu conteúdo nos autos principais, 

independentemente de intimação, diante de sua periodicidade, para se 

pronunciarem, se assim o quiserem, e requererem o que entender de 

direito. Cabe, ainda, ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do 

processo e o cumprimento dos prazos pela recuperanda. b) determino a 

dispensa da apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem 

prejuízo do recebimento pelos serviços reconhecidos e efetivamente já 

prestados ; c) Em observância ao art. 69 da LRF, deverá a recuperanda 

acrescentar em seus atos, contratos e documentos firmados a expressão 

“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, após o respectivo nome empresarial. d) 

ordeno a suspensão de todas as ações e execuções contra a autora, 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos e com as ressalvas 

contidas no art. 6º e seus parágrafos e art. 49, §§3º e 4º, ambos da LRF, 

exclusivamente com relação à recuperanda (STJ, REsp n. 1.333.349/CE), 

cabendo ao devedor promover a comunicação da suspensão processual 

aos juízos competentes, a teor do art. 52, §3º, da LRF; e) a requerente 

deverá apresentar as suas contas demonstrativas mensais enquanto 

perdurar a recuperação judicial, até o 10º dia subsequente ao 

encerramento do respectivo mês, sob pena de destituição de seus 

administradores, devendo atender prontamente às solicitações do 

administrador judicial para permitir o acompanhamento de suas atividades; 

f) no prazo de 5 dias, deverá a recuperanda apresentar a sua lista 

completa de credores, na forma exigida pelo art. 51, III, da LRF, incluindo 

todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, a qual constará do edital previsto no art. 52, § 1º, da 

LRF; bem como declaração de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 48 da LRF e extratos bancários dos últimos 30 dias (art. 51, VII); g) a 

recuperanda deverá apresentar o plano de recuperação judicial no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação 

desta decisão, cabendo à mesma o estrito cumprimento das exigências 

contidas nos arts. 53 e seguintes da LRF, com a indicação concreta dos 

meios de recuperação a serem empregados, sob pena de convolação do 

pedido em falência, ficando ainda advertida acerca do disposto nos arts. 

52, § 4°, e 66 da mesma Lei; h) Oficie-se à JUCEMAT para a devida 

averbação e anotação da tramitação da presente recuperação judicial em 

seus registros; i) Intime-se o Ministério Público e comunique-se por carta 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual de Mato Grosso e dos municípios 

em que porventura a devedora tiver estabelecimento, conforme art. 52, V, 

da LRF, bem como o Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região a 

respeito do deferimento do processamento desta recuperação judicial; j) 
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Intime-se a recuperanda para, em 5 dias, apresentar para a Secretaria, 

por meio do e-mail com.1vara@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente ao 

art. 52, §1º, da LRF, na qual deverá constar: a) o resumo do pedido do 

devedor e desta decisão; e b) a relação nominal de credores apresentada 

na forma exigida no item f acima, com a discriminação do valor e a 

classificação de cada crédito em formato compatível (word). Registro que 

essa providência busca evitar demora na elaboração da minuta do edital, 

fato que pode comprometer a eficácia do processo de recuperação 

judicial. Apresentada a minuta em meio eletrônico e no formato já exigido 

para a publicação do edital, a Secretaria realizará sua conferência, incluirá 

a advertência aos credores de que terão o prazo de 15 (quinze) dias 

corridos para apresentar diretamente ao administrador judicial suas 

habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (art. 

7º, § 1º, c/c art. 9º, parágrafo único, todos da LRF) e de 30 (trinta) dias 

corridos para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial 

em juízo, quando apresentado pelo devedor, na forma do art. 55 da LRF, 

assinará e devolverá à recuperanda para que ela providencie a 

publicação no prazo de 5 dias, comprovando nos autos no mesmo prazo. 

Anoto que a publicação do edital deverá ser efetuada na IOMAT e em 

jornal de grande circulação estadual, pela recuperanda e às suas 

expensas, bem como publicado no DJe pela Secretaria, sendo irrelevante 

a ordem cronológica das publicações, valendo como termo inicial para a 

contagem dos prazos a publicação realizada nos termos do art. 191 da 

LRF. k) com a apresentação do plano de recuperação expeça-se novo 

Edital, contendo o aviso aludido no art. 53, parágrafo único, da LRF, com 

prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos credores, 

o qual deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da 

LRF (art. 55, LRF), contendo a lista de credores do Administrador Judicial, 

caso já esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo 

comum em que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista 

estão disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do 

art. 8º da LRF, principalmente o prazo de 10 dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificação. l) A Secretaria deverá incluir no 

sistema informatizado os dados dos credores e respectivos advogados 

que porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam 

intimação de todas as decisões proferidas nestes autos. Por outro lado, 

convém salientar que os prazos específicos da LRF correrão a partir da 

publicação dos respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191, LRF), e 

não da publicação no DJe. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.” RELAÇÃO DE CREDORES DA OURO VERDE 

SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (Número 

do crédito, Nome do Credor, Classificação e Valor): CLASSE ME/EPP ART. 

83, d, da LRF: 1 - EQUIPAR MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA, R$ 

1.866,72; 2 - F O LIMA EPP , R$ 3.562,06; 3 - G DA SILVA PARANA ME , 

R$ 1.172,00; 4 - GILDOMAR A DA SILVA – ME, R$ 1.491,50; 5 - J. A. 

GARBIM E CIA LTDA – ME, R$ 365,00; 6 - JCS COMERCIO DE 

BRINQUEDOS EIRELI – ME; R$ 1.357,97; 7 - L. T. RODRIGUES GENEROS 

ALIMENTICIOS ME; R$ 4.605,95; 8 - LINDALVA DE MORAIS O. & CIA 

LTDA-ME; R$ 4.155,00; 9 - LUCIA DE FATIMA CHAVES MALDONADO-ME; 

R$ 1.026,06; 10 - M E RAMOS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME; R$ 

2.673,97; 11 - MARIA MARIA COM. E DISTR. DE COSMETICOS LTDA ME; 

R$ 1.702,51; 12 - NOVA ROCHA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 

ME, R$2.697,71; 13 - P. TOMAZ COMERCIO E SERVIÇOS ME, R$ 2.724,00; 

14 - PEREZ & CIA LTDA – ME , R$ 270,00; 15 - MONTEIRO BOB ETIQ LTDA 

EPP , R$1.753,00; 16 - NEDIR RICALDES DA SILVA EIRELI ME , R$ 

1.121,50; 17 - P C NASCIMENTO DAUZACKER ME , R$ 7.357,90; 18 

PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME , R$ 7.652,34. SOMA: R$ 47.555,19. 

CLASSE QUIROGRAFÁRIA ART.83,VI, a, da LRF: 1 - FRIGOVALE DO 

GUAPORE COM.IND.LTDA, R$ 161.059,57; 2 - IND. E COMERCIO DE ERVA 

MATE SAO ROQUE, R$ 1.893,00; 3 - IRMAOS DOMINGOS LTDA, R$ 

141.091,42; 4 - M RAMOS E CIA LTDA, R$ 50.184,01; 5 - MARINGA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, R$ 7.929,54; 6 - MEDRAR COM 

PROD ALIMENTICIO LTDA, R$ 4.661,17; 7 - METALURGICA SAO MATHEUS 

LTDA, R$ 4.254,52; 8 - NORTE SUL REAL DISTR E LOGIST LTDA, R$ 

35.785,46; 9 - Ouro Tripas Com. de condimentos e Tripas LTDA, R$ 

5.124,94; 10 - PAO DA CASA I.C.D. DE GEN. ALIM. LTDA, R$ 3.821,18; 11 

- MARTINS COM SERV DISTR AS, R$ 11.413,60; 12 - JBS S.A, R$ 613,00; 

13 - NORTE SUL SEMENTES LTDA, R$ 1.137,77; 14 - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE LATICINIOS LACTVIT LTDA, R$ 6.411,48; 15 - LIMA & 

PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A, R$1.207,66; 16 - Marques e 

Caetano Ltda., R$ 5.583,76; 17 - MANENTI E PELISSER LTDA, R$ 463,42; 

18 - PROCAFE COM E IND DE PROD ALIM LTDA, R$ 1.019,42; 19 - MP 

PRODUTOS RELIGIOSOS E ARTEZANAIS LTDA, R$ 608,47; 20 - FORTE 

COMERCIAL LTDA, R$ 323,51; 21 - HANISHI DIST PROD HIG LIMP LTDA, 

R$ 20.646,01; 22 - IND COM LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA, R$ 

1.119,65; 23 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, R$ 

16.563,99; 24 - LORENZON E CIA LTDA, R$ 2.332,10; 25 - MILLI S/A, R$ 

16.520,62; 26 - GIRO RAPIDO ENCARTELADOS LTDA, R$ 2.041,91; 27 - 

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA, R$ 3.929,04; 28 - MARTINS & 

MARTINS NETO LTDA, R$ 24.289,61; 29 - MIKA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, R$ 5.591,60; 30 - MITSUI ALIMENTOS Ltda, R$ 

2.800,94; 31 - CERVEJARIA PETROPOLIS CENTRO OESTE LTDA, R$ 

8.243,82; 32 - COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI, R$ 3.859,76; 33 - 

BANCO TRIANGULO S/A, R$ 62.370,00; 34 - BANCO DO BRASIL, R$ 

169.000,00; 35 - MAURO ANDRE GUAPO & CIA LTDA, R$1.114,13. SOMA: 

R$ 785.010,08. CLASSE TRABALHISTA ART.83, I, DA LRF: 1 - ADELSON 

VITOR DA SILVA, R$ 3.554,49; 2 - ANGELA MARIA DOS SANTOS, R$ 

1.196,70; 3 - CAMILA ALVES GOMES, R$ 824,27; 4 - DOUGLAS SANTOS 

DE SOUZA, R$ 2.159,82; 5 - EDSON DOS SANTOS, R$ 1.285,20; 6 - JULIO 

CESAR DA SILVA LIMA, R$ 1.738,30; 7 - LORENA FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA, R$ 2.798,57; 8 - TATIANE MARIA DA SILVA, R$ 1.264,94; 9 - 

TATIANE MENEZES SANTOS, R$ 854,90; 10 - TELMA SANTANA REIS, R$ 

872,88; 11 - ZENILDA DETHMAN DE ALMEIDA, R$ 189,02. SOMA: 

16.739,09. TOTAL: R$ 849.304,36.

ADVERTÊNCIAS: Ficam advertidos os credores do prazo disposto no art. 

7º, parágrafo 1º da Lei n. 11.101/2005 para, em 15 (quinze) dias 

apresentarem suas habilitações de crédito ao Administrador Judicial, bem 

como consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) 

dias, para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital a que alude o § 2º, do art. 7º, ou § único, do art. 55, 

da aludida norma. O presente edital será publicado, e afixado no lugar de 

costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. Eu, Flávio 

Inácio da Silva, Técnico Judiciário, digitei.

Comodoro, 6 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Endereço do Fórum: Rua Pará S/n, Bairro: Tertulia, Cidade: Comodoro-MT, 

CEP: 78.310-000, Telefone(s):

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81736 Nr: 3850-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761/SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 89, mormente para informar novo endereço para intimação dos 

executados Marcos Antonio Mattana Sebben e Nino Osório Rolim Machado 

acerca da penhora, uma vez que a diligência restou negativa em relação 

às supracitadas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL S. A., ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada do Edital expedito nos 

termos previsto no art. 52, § 1o da referida lei, bem como, comprovar a 

sua publicação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39704 Nr: 718-56.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA EDITE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

direito, decorrido o prazo sem manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95215 Nr: 4418-98.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA ZUFFO, LUCÉLIA ZUFFO, CLAUDEMIR 

BEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado de Ref: 15, vez que a diligência fora somente para o ato de 

citação dos executados, devendo o depósito ser efetuado de acordo com 

o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90445 Nr: 2341-19.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON CARVALHO DO NASCIMENTO, ANA DE 

LURDES CARVALHO, DIVINA CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO DOS SANTOS, MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:11043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GISLAINE MAIRA MANTOVANI MAGALHAES - 

OAB:3564

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o decurso de prazo 

solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 1174-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTIANE GROSSO FERREIRA, 

VANESSA GROSSO FERREIRA, ESPOLIO DE DAVI RIBEIRO FERREIRA, 

SEBASTIANA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, BRUNO NOGUEIRA RIBEIRO 

FERREIRA, LUCAS NOGUEIR RIBEIRO FERREIRA, VITORIA GABRIELY 

NOGUEIRA RIBEIRO, ESPÓLIO DE MARIA RIBEIRO FERREIRA, AMARILDO 

RIBEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o advogado da parte autora foi devidamente intimado para 

proceder a retirada do edital de citação para publicação, bem como 

comprovar a publicação nos autos conforme impulsionamento por certidão 

- atos ordinatórios de ref: 61, tendo quedado-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 543-28.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA NILZA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122052 Nr: 2969-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDN, TRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98 e ss do CPC.

 Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, pelo que a 

Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

I – Cite-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

débito no valor R$ 1.920,57 (um mil novecentos e vinte reais e cinquenta e 

sete centavos), bem como as demais prestações que se vencerem no 

curso do processo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 

à execução.

II - Havendo pronto pagamento da pensão alimentícia, ouça-se a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 526, §1º, CPC).

III - Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, certifique-se, 

sendo certo que o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º, CPC), devendo o Sr. Oficial 

de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, §§1º e 2º, do CPC).

IV – O executado poderá apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, 

após o decurso do prazo para pagamento, conforme previsto no art. 525, 

CPC.

 VI – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VII – Apense-se o presente feito ao de código 116933.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 468 de 833



Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102919 Nr: 2192-86.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 Cód. 102919

VISTOS, ETC.

 Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído/Defensor público, mediante publicação no Diário da Justiça 

eletrônico/Remessa eletrônica para manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72693 Nr: 201-46.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES TEMPONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:OAB/RO 1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 Código 72693

VISTOS, ETC.

 Compulsando os autos vislumbro que os autos retornaram da Instância 

Superior, para tanto intime-se as partes acerca do retorno, caso já não o 

tenha feito.

Desta feita, não havendo requerimento de cumprimento de sentença no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os presentes autos até posterior 

manifestação da parte interessada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 233-56.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA 

DE CASTRO MOTTA, PAULO HENRIQUE BEDUSQUE, LAURINDO 

BEDUSQUE, LUIS WANDERLEY BEDUSQUE, TERESINHA DE PAULA YERA 

BEDUSQUE, DANIELA TEIXEIRA DE SOUZA BEDUSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 

ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Código nº 39218

 Vistos etc,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122254 Nr: 3049-98.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC

Determino a emenda da inicial para que o representante da autora carreie 

aos autos comprovante de endereço da requerente, isto porque a 

procuração pública foi omissa em tal sentido, sendo que, somente a 

declaração da pessoa analfabeta desprovida de testemunhas é 

desprovida de legitimidade.

Nessa toada, intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias sane tal defeito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro – MT, 05 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114470 Nr: 7169-24.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA JUREMA LTDA, MUNICÍPIO DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK EBERHART - 

OAB:5238

 Código nº 114571

VISTOS, ETC

Compulsando os autos, verifico que o feito fora enviado para o Ministério 

Público impugnar a contestação, no entanto, apesar de constar a juntada 

de parecer por aquele órgão (ref.20), não há qualquer peça em tal 

movimento.

Nessa senda, certifique o Sr. Gestor tal situação.

Cumpra-se.

Comodoro – MT, 05 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35834 Nr: 528-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FRBG AGROPECUARIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER 

DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP
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 Código nº 35834

Vistos etc,

Diante da procedência parcial dos embargos à execução, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 dias, atualizar o débito exequendo, bem 

como requerer o que entender cabível ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 580 da CNGC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, voltem-me os 

autos conclusos.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84821 Nr: 581-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, OLP, AMAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos, etc.

Não havendo mais pendências, arquive-se os autos, encaminhando-se 

imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, para que proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos mediante lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou 

equivalente.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90805 Nr: 2474-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMG, YGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 90805

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que a carta precatória expedida nos autos 

de ref. 54 constou finalidade diversa da decisão interlocutória prolatada de 

ref. 04.

Desta feita, considerando que o local de residência do requerido é 

longínquo deixo de designar nova audiência de conciliação sob pena de 

evitar sucessivas redesignações. Ademais, não há prejuízo vez que 

havendo aceno das partes na possibilidade de transacionar não há óbice 

para que seja designada futuramente audiência conciliatória.

Expeça nova carta precatória fazendo constar as advertências que 

dispõe a decisão de ref. 04.

Notifique as “experts” deste juízo para que elaborem o estudo psicossocial 

em 30 (trinta) dias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72933 Nr: 300-16.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA, BRASIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Código 72933

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Revisional de Contratos Bancários interposta por 

ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE 

ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA e JOSE ODIL DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A. todos 

devidamente qualificados.

 Empós, o magistrado que presidia o feito a época indeferiu a petição 

inicial.

 Irresignado apresentou a parte requerente/exequente recurso de 

apelação.

É o relato do necessário.

 1) Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente;

 2) CERTIFIQUE a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos, caso já não o tenha feito. Se intempestivo, desde 

já ressalto que o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, devendo os autos ser remetidos 

após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ou o 

decurso do prazo para tanto;

 3) PROCEDA com a intimação do apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.010, §1º, CPC ou caso já tenha o feito 

certifique-se o decurso do prazo.

 4) Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 5) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

 6) cadastre o advogado do requerido apontado de ref. 47.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 113-13.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, LUCIA 

CAPELETTI, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos para a primeira instância, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, para, querendo, 

requerer o que intenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34718 Nr: 2902-53.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE 

SOUZA, LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUÍS MORAIS DA SILVA 

- OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO SANTOS - OAB:SP/31694, 

KELLEN CRISTINA BAMBONATO SANTOS ARAÚJO - OAB:36778/PR, 

PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 52-55.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que 

condeno a requerida:a) recompor integralmente o ambiente degradado, 

mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da 

região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente 

(SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, fixando 

o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertendo-se esta em prol do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou 

aquele que lhe faça as vezes.Determino ainda que seja oficiada a SEMA, 

para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o 

efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo 

eventuais violações, visando apurar a multa diária.Custas e despesas 

processuais pela requerida.Sem condenação em honorários, pois 

incabíveis na espécie.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 

05 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 1819-94.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, IVAN MELLO GUERRA, 

VIVIENE BARBOSA SILVA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA, MARIA 

MOREIRA ANDRADE GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT - 3.26, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Código nº 63670

Vistos etc,

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64104 Nr: 2257-23.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY GRIEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64104

Vistos etc,

Em cumprimento a decisão de fl. 181, reitere-se a carta expedida à fl. 182, 

encaminhando-a com as cópias necessárias ao ato solicitado, conforme 

informado às fls. 186/188.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Expeça-se o necessário, URGENTEMENTE.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40511 Nr: 1525-76.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

autorais.Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de junho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 3572-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a manifestação de Ref.91, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 12 de julho de 2018, às 16h10min.

Intime-se a testemunha no endereço decliano pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 3260-18.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 471 de 833



 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente na 

pessoa do seu advogado, para que providencie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor respectivo à distribuição de uma Carta 

Precatória à comarca de Vilhena-RO, ou manifeste-se no intuito de retirá-la 

na secretaria para sua distribuição particular, conforme Decisão de fl.: 119 

dos autos do processo em epígrafe. Outrossim, as guias para pagamento 

poderão ser retiradas no site: www.tjmt.jus.br (Guias - Carta Precatória).

Bianca Warmling Amaro

 Mat.: 36780

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69622 Nr: 2729-87.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, ABJ-P, LCODS, WR-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos pela 2.ª Instância 

(fls.178/178v) a qual converteu o julgamento em diligência, a fim de que se 

promova a intimação do patrono do requerido Miguel Guralski, impulsiono o 

presente feito para intimar o patrono do requerido para que acoste nos 

autos as contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60424 Nr: 2193-47.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA GELAIN CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, querendo, requerer o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107867 Nr: 4409-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARISTIDES DE JESUS 

MOTA - OAB:09856

 VISTOS, ETC.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 52, designo audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 05 de julho de 

2018, às 14h00min.

Intime-se o autor do fato, entregando-lhe cópia da proposta de suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110738 Nr: 5598-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 VISTOS, ETC.

Considerando que a defesa deixou de arguir qualquer tema adstrito ao 

recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, 

pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta 

atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão 

pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente 

instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 

2018, às 15h30min.

 Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

Intime-se a ré pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Por fim, indefiro o pedido ministerial de Ref. 40, pois o membro possui 

autonomia e competência para requisitar as informações requeridas, 

diretamente ao órgão da Defensoria Pública, nos termos do art. 26, I, “b” 

da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625/93.

 Outrossim, consigno que foi apresentada defesa prévia em Ref. 31, não 

restando prejuízo a ré.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1081 Nr: 30-33.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILEO & SPADA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO VALVERDE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA BORGES MONTEIRO 

BRITTA - OAB:4261, MARIA DO CARMO BRANDÃO BAPTISTA - 

OAB:MT 4.771-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1488 Nr: 4-98.1998.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:MT 3.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6866

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54596 Nr: 3046-33.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25320 Nr: 1712-37.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 2.752,74, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 1.362,87 + Taxa R$ 1.362,87), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67867 Nr: 2170-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEPLAN SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM 

LTDA-ME, JOANA DARC DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO FERNANDO FANAIA 

TEIXEIRA - OAB:2455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50583 Nr: 2417-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DE AMORIM ALFREDO, RUBELVAL 

ALFREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GRAMADÃO DE MERIDIANO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR ROSA - 

OAB:167092, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que as partes nada requereram quando intimadas acerca 

do retorno dos autos da 2ª Instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29329 Nr: 2117-39.2009.811.0010

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que até o presente momento a parte exequente não se 

manifestou, bem como não juntou qualquer documento a fim de dar 

prosseguimento ao feito, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E 

SILVA, ANGELA DE FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 
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o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53929 Nr: 2429-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLTDS, IMDS, LADSS, ATDS, SMM, ABADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Solicitem-se informações acerca do ofício de fl. 150, reiterando-o se for o 

caso.

Aportando aos autos comprovação acerca dos valores existentes 

naqueles autos e sua vinculação a estes, voltem-me conclusos para 

homologação do inventário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 4 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 330-96.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA MARIA PAVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERALDO NEVES - OAB:53697, 

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:18874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que o DETRAN do Estado do Paraná juntou aos autos o 

CRV - Certificado de Registro de Veículo bem como as guias de todos os 

débitos oriundos do veículo GM/CORSA WIND, Ano 2001/2001, Placa AJX 

5536, Renavam 0075.950559-4, Chassi nº. 9BBSC1901C246156, abra-se 

vista ao Município requerido para que efetue o pagamento dos débitos e 

consequentemente a transferência do veículo para seu nome, visando o 

cumprimento da decisão de fl. 32.

Após, intime-se a parte autora para que, caso queira, impugne a 

contestação apresentada, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46257 Nr: 1260-22.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos e examinados.....Assim, com fundamento no Art. 487, 

inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a partilha apresentada e últimas 

declarações, atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos 

quinhões mencionados, ficando ressalvados eventuais direitos de 

terceiros.Com o trânsito em julgado desta sentença homologatória, 

elabore-se carta de adjudicação, e consequente expedição de alvarás 

referentes aos bens por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira parte, do 

NCPC).Paralelamente, intimem-se as fazendas públicas das esferas 

federal, estadual e municipal para fins de lançamento administrativo de 

eventuais impostos de transmissão ou tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária (Art. 659, §2º, segunda parte e 

Art. 662, §2º, ambos do NCPC).Oportunamente, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências. Jaciara/MT, 05 

de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112913 Nr: 2556-35.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRIDIÃO ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52571 Nr: 1144-45.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFLDS, SKFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRLDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 ..........................Posto isso, DEFIRO o benefício da Justiça 

gratuita.Remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

praxe.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45758 Nr: 681-74.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMARA SOARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Sentença....Pois bem. Ante a manifestação do INSS de que somente 

concorda com a desistência da ação mediante renuncia por parte da 

autora acerca do direito o qual se fundamenta o pedido, e tendo esta 

manifestado discordância acerca da desistência, tenho que não há como 

acolher o pleito de desistência.Entretanto, considerando que há anos a 

autora não se manifesta nos autos, somando-se a sua não localização 

para que fosse intimada acerca da perícia designada e manifestação de 

seu patrono de que perdeu contato com a parte, tenho que é caso de 

extinção por abandono.Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a 

extinção do processo quando por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que 

coaduna ao caso em exame, vez que a última vez que a autora se 

manifestou nos autos foi no ano de 2011 (fls.36/41), e tentada sua 

intimação esta não foi localizada, sendo atribuição da parte manter seu 

endereço atualizado.Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 

autora, a extinção é à medida que se impõe.Ante ao exposto, e por tudo 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 
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500,00 (artigo 90 do Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no 

art. 98, § 3º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as anotações de praxe.Jaciara/MT, 04 de junho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25699 Nr: 2164-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866-MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (fls. 

217/218), por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar a omissão apontada no decisum de fls. 213/215 e fazer constar o 

seguinte:“Condeno a exequente/impugnada ao pagamento de verba 

honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do 

art. 85, § 2º do CPC.”No mais, persiste a decisão de fls. 213/215 tal como 

foi  lançada.Publ ique-se.  Int imem-se e arquivem-se.  Às 

providências.Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54025 Nr: 2518-96.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO ARAÚJO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pereira da Silva - 

OAB:32.080 - GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de FRANCINALDO ARAÚJO NUNES.

Com a inicial vieram os documentos, fls.05/28.

Recebida à inicial e deferida a liminar em fl. 30.

Às fls.33/38 o requerido apresentou contestação.

Sentença extinguindo o feito sem resolução mérito às fls.47/48.

A autora interpôs recurso de apelação às fls. 49/61.

Decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela 

autora às fls. 71/73.

Entre um ato e outro, a autora foi intimada, tanto através de seu patrono, 

como pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, contudo manteve-se inerte, fls.79/86.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 03 (três) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono 

da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes se houver, pela autora.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1453-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIANO HENRIQUE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.Tendo em vista que já foram realizadas diversas diligências a 

fim de encontrar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

restando todas infrutíferas, defiro o pedido de fl. 117 e SUSPENDO a 

execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do NCPC).E sobre a decisão de 

suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha...Ato contínuo, decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, 

do NCPC).Os autos serão desarquivados para prosseguimento da 

execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, 

do Art. 921, do NCPC).No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, 

do supracitado artigo, sem manifestação do(a) exequente, começa a 

correr o prazo de prescrição intercorrente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 06 de 

junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 806 Nr: 50-58.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da 
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presente execução, conforme fls.121/122.

Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo 

aproximadamente 02 (dois) anos, nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, 

determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 03 (três) anos, sem 

manifestação do credor, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3758 Nr: 1908-80.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI 

19ª REGIÃO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL IMOBILIÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Benjamim Batista Júnior 

- OAB:10681, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ABRÃO DE ARRUDA - 

OAB:4.010-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas 

pelo exequente. Deixo de condenar a Autarquia ao pagamento de 

honorários advocatícios visto que a parte executada sequer foi citada. 

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, visto que não atingido o 

valor previsto pelo artigo 496, § 3º, II do CPC. Assim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68214 Nr: 1582-30.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MÉRI 

GODOY BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 3618-28.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVACI GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls.195/197 e 202, remetam-se os autos à 

contadora deste juízo para retificar o cálculo, devendo, para todos os 

efeitos, observar:

 - A data do início do benefício (DIB), como sendo 01/09/2009;

- Data final para cálculo em 31/03/2013, dia imediatamente anterior à DIP 

(Data de Início do Pagamento);

- Atualização até a data do início do pagamento, ou seja, até 01/04/2013;

- Juros que se iniciarão na citação (08/01/2010 – juntada da Carta 

Precatória aos autos), nos exatos parâmetros fixados no acórdão, bem 

como, Lei n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

- Honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

data da prolação da sentença, incluindo-se na base de cálculo os valores 

pagos a título de antecipação de tutela.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17710 Nr: 2318-70.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARAFON PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos etc.Determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 

dias, ratifiquem as provas já produzidas nos autos, ou especifiquem 

novas provas que pretendem produzir(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

sugerindo pontos controvertidos e requerendo, se caso for, prova pericial 

(NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212...Sendo requerida a produção 

de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol 

de testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, com a 

ratificação das provas já produzidas, nos termos do Art. 355, I, NCPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Às 

providências.Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56611 Nr: 983-98.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE POTTRATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 
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contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111298 Nr: 1797-71.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, em face de Francisco de Carvalho, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Decisão de conteúdo positivo à ref. 04.

Juntada de AR à ref. 09, comprovando a citação do executado.

A parte exequente informa a quitação do débito à ref. 10, requerendo, 

assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109585 Nr: 973-15.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTOIR JOSÉ FERNANDES JUNIOR - ME, 

VALTOIR JOSÉ FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face de VALTOIR JOSÉ FERNANDES JUNIOR, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Decisão de conteúdo positivo à ref. 04.

Juntada de AR, comprovando a citação do executado, à ref. 11.

À ref. 10, a parte exequente informa a quitação do débito por parte do 

executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99809 Nr: 6004-50.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE JACIARA em 

face de MARLENE ELIAS DA SILVA.

Devidamente citada, a executado juntou nos autos comprovante de 

pagamento, Ref:24.

Ato contínuo, a exequente pugnou pela expedição de alvará de 

levantamento em favor da parte exequente e extinção do feito, diante da 

quitação integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, independente de trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da 

exequente para que efetue o levantamento do valor depositado, mediante 

transferência para a conta indicada pela credora em Ref:21.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87010 Nr: 5619-39.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTA FUMIE OTSUKA EIRELI, MIRTA FUMIE 

OTSUKA, KYOHARU OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à Ref.31, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.(...) Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.Ademais, detrai-se dos autos que até o momento as sócias da 

empresa executada não foram citadas para pagamento, inviabilizando o 

deferimento de penhora online nas contas das pessoas físicas 
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co-devedoras.Destarte, citem-se as executadas MIRTA FUMIE OTSUKA e 

KYOHARU OTSUKA, cumprindo-se integralmente o despacho de 

Ref.04.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 16 de 

maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110245 Nr: 1281-51.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPP, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71864 Nr: 12507-58.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Embargos à Execução proposta pelo Município de Jaciara em 

face da exequente, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 996 Nr: 47-69.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, MARILENE TRENTO SCHEFFER, 

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, SOLANGE 

MODOLON SCHEFFER, LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ELAINE ARENHART DE VLIEGER, 

ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046

 Vistos etc.Verifica-se dos autos que foi determinada a intimação da 

exequente para que desse prosseguimento à demanda, após a 

suspensão dos autos por 06 (seis) meses, porém, esta se manifestou 

novamente, requerendo a suspensão do feito com o intuito de localização 

de bens do devedor (fl. 413).Desta feita, ante a ausência de indicação de 

bens do devedor, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do 

CPC).E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo 

Abelha...Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

sejam encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos 

autos (§2º, do art. 921, do CPC).Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do CPC).No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação da 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 06 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108068 Nr: 245-71.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49140 Nr: 858-04.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de analisar a petição de fl. 150 e os cálculos que a acompanham, 

ante a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que 

quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Tendo em vista que já houve a expedição da RPV, aguarde-se a juntada 

aos autos das informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria 

PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores 

devidos.

Após, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários para 

a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 977-43.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CHILANTE, MARCOS HENRIQUE AREAS 

GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos etc....Além do mais, o Código de Processo Civil ao dispor em seu 

artigo 799, I, que é dever do exequente “requerer a intimação do credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, ou fiduciário, quando a penhora recair 

sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária”, demonstra que é possível que uma penhora recaia sobre um 

bem já gravado de um ônus real.Entretanto, necessário se faz ressaltar 

que nada obstante a relativização do art.69 do Decreto-lei nº167/67, a 

validade do ato perante terceiro está condicionada a inexistência de risco 

ao crédito cedular garantido por hipoteca, que tem a devida 

preferência.Desta feita, além do prévio conhecimento a ser conferido ao 

credor hipotecário, constata-se que o crédito objeto da execução somente 

irá ser satisfeito se sobejarem recursos quando do adimplemento do valor 

dado em garantia, ou seja, depois da quitação da hipoteca cabe, se 

houver sobras, ao exequente.Já no que consiste à alegada prescrição do 

crédito hipotecário do Banco do Brasil, não há como se reconhecer o 

pleito, pois o simples fato de já ter decorrido mais de 05 anos do 

vencimento da cédula não indica, por si só, que o título se encontra 

prescrito, já que pode perfeitamente ter ocorrido qualquer das causas de 

interrupção da prescrição.Isto posto, acolho o pedido formulado pelo 

Banco do Brasil S/A, devendo ser respeitado seu direito de 

preferência.Assim, determino a intimação do Banco do Brasil S/A para que 

colacione aos autos o valor atualizado de seu crédito, no prazo de 15 

dias.Após, considerando que o imóvel foi arrematado pelos próprios 

exequentes, determino que sejam os mesmos intimados para que 

depositem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda juntar planilha atualizada do crédito 

remanescente, tudo no prazo de 15 dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 5 de junho de 2018Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12373 Nr: 1291-23.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze), se manifeste 

acerca da implantação do benefício previdenciário, bem como apresentar 

planilha de cálculo do valor que entende devido, requererendo o que de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11846 Nr: 751-72.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, 

contudo, diante da concordância do cálculo apresentado na planilha de fl. 

232 pela parte credora, homologo o cálculo dos valores apresentados, 

que totalizam o valor de R$ 39.212,80 (trinta e nove mil, duzentos e doze 

reais e oitenta centavos), já incluída a verba devida a título de honorários 

advocatícios sucumbenciais. Sendo assim, considerando que o valor 

exequendo não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimo que 

autoriza a expedição de RPV, proceda-se à expedição da Requisição de 

Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos encartados à fl. 232.Ressalto ainda, a 

desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que quando da 

expedição do Precatório, o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente decorrente da desvalorização monetária.Após, expedido o 

RPV, e, juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º 

da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos 

valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados.Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e 

certificado nos autos, voltem os autos conclusos para 

extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58188 Nr: 2213-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALMIRA BATISTA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo INSS 

(fls. 198/200), aduzindo que embora o juízo tenha fixado o dia 13/06/2016 

como a data do início do beneficio, em sua cálculos o exequente fez 

constar a data de 13/12/2010.

Manifestação do exequente às fls. 207/210, alegando a existência de erro 

material na sentença, vez que o juízo deveria ter utilizado a data do 

primeiro requerimento administrativo como início do pagamento do 

benefício, qual seja, 13/12/2010.

Analisando os autos, vejo que as alegações do exequente encontram-se 

superadas, vez que a decisão proferida às fl. 190 reconheceu que 

inexiste qualquer inexatidão material na sentença.

Além do mais, discordando a parte acerca da data da implantação do 

benefício, deveria ter lançado mão dos recursos cabíveis, o que não fez, 

deixando com que a sentença transitasse em julgado.

Por tais razões, ACOLHO a impugnação oposta pelo INSS, devendo os 

autos serem remetidos à contadora deste juízo para confecção do cálculo, 

devendo, para todos os efeitos, observar os parâmetros fixados na 

sentença (fls: 170/172):

- A data do início do benefício (DIB), correspondendo à data do 

indeferimento administrativo (13/09/2016);

- Data final do cálculo em 10/05/2017, dia imediatamente anterior à DIP 

(Data de Início do Pagamento);

- Atualização até a data do início do pagamento, ou seja, até 11/05/2017;

- Juros que se iniciarão na citação (09/2014 – juntada da Carta Precatória 

aos autos), nos exatos parâmetros fixados na sentença, bem como, Lei 
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n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 134;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 1113-30.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA AMARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls.195/196 e 198, remetam-se os autos à 

contadora deste juízo para retificar o cálculo, devendo, para todos os 

efeitos, observar:

 - A data do início do benefício (DIB), como sendo 17/09/2009;

- Data final para cálculo em 30/03/2016, dia imediatamente anterior à DIP 

(Data de Início do Pagamento);

- Atualização até a data do início do pagamento, ou seja, até 31/03/2016;

- Juros que se iniciarão na citação (05/01/2011 – juntada da Carta 

Precatória aos autos), nos exatos parâmetros fixados no acórdão, bem 

como, Lei n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

- Deverão ainda ser deduzidos os valores recebidos à título de auxílio 

doença referentes ao período de 03/06/2015 a 01/09/2015, bem como os 

valores recebidos à título de salários correspondentes aos períodos de 

01/05/2012 a 14/06/2013 e 12/11/2013 a 01/03/2016.

Consigno que, diferente do alegado pelo exequente, existe sim prova da 

realização de atividades remuneradas no período anteriormente 

mencionado, vez que no CNIS de fl. 164 consta a informação de que no 

período de 01/05/2012 a 14/06/2013 o exequente laborou para a empresa 

M.J. RUSSI & CIA e no período de 12/11/2013 a 01/03/2016 laborou para a 

empresa Mix Conveniência Ltda – ME. Referido CNIS sequer foi 

impugnado.

Esclareço ao exequente que nova tentativa de indução do juízo à erro 

poderá configurar litigância de má-fé.

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24228 Nr: 403-78.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JOEL RUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE JESUS, JORNAL A 

GAZETA DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Figueiredo Cardoso - 

OAB:4.186-B, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por 

MAX JOEL RUSSI em face de MANOEL MARTINS DE JESUS e A GAZETA 

DO SUL.Com a inicial vieram os documentos, fls.02/543.Recebida à inicial 

em f l .  544.Às f ls .549/588 os requer idos apresentaram 

contestação.Audiência de Instrução realizada às fls.708/713.As partes 

apresentaram as alegações finais às fls.728/747.Sentença julgando 

parcialmente procedente os pedidos iniciais às fls.748/756.A parte 

exequente pugnou pelo cumprimento da sentença às fls.856/858.Fora 

realizado buscas de bens em nome do executado via sistemas 

BACENJUD, contudo não houve êxito.Entre um ato e outro, a exequente foi 

intimada, tanto através de seu patrono como pessoalmente, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, 

fls.903/907.Pois bem.Depreendem-se dos autos que já foram realizadas 

inúmeras buscas para localizar bens em nome do executado, todavia, 

todas restaram infrutíferas.Desta feita, ante a inércia do exequente, 

SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do NCPC).E sobre a 

decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha.....Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do NCPC).No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação do(a) 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.Às 

providências. Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50586 Nr: 2422-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Em consonância com parecer ministerial de fl. 46, 

indefiro o pedido de desistência da presente ação de inventário, em razão 

da existência de interesse de menor incapaz.De acordo com o disposto no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o processo será extinto 

sem resolução de mérito quando o autor desistir da ação.Entretanto, 

entendo que essa regra não se aplica ao procedimento do inventário 

quando se verifica interesse de incapaz, conforme art. 610 do NCPC, 

verbis:Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, 

proceder-se-á ao inventário judicial.Sabe-se que nas hipóteses de 

inventário obrigatório, tem o Ministério Público legitimidade concorrente 

para a sua abertura, conforme prevê o artigo 616, VII, do NCPC.Por isso, 

não há que se deferir a extinção do presente inventário.....Assim, 

determino a intimação da inventariante para que promova o regular 

andamento do feito, atendendo as providências solicitadas pela Fazenda 

Pública Estadual, no prazo de 15 dias, consignando que em caso de 

inércia, será instaurado, de ofício, incidente de remoção da 

inventariante.Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

Ministério Público para que se manifeste.Em seguida, voltem-me 

conclusos.Às providências. Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24168 Nr: 348-30.2008.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOS, SDOS, DDOS, CHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação 

de fl. 177, a contar da data do protocolo do pedido de fl. 120.
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Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67623 Nr: 2110-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS, CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por CAIO FERREIRA 

ANDRÉ, menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. SIMONE 

FERREIRA DA SILVA, em face de ELIAS DE JESUS ANDRÉ, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Ante inúmeras tentativas frustradas de citar o executado, este foi citado 

por hora certa (Ref:91).

Decorrido o prazo para pagamento, foi decretada a prisão do executado 

(Ref:106), cujo mandado foi devidamente cumprido (Ref:165).

Realizada audiência de conciliação, as partes se compuseram 

amigavelmente (Ref:171).

Instado a manifestar-se, o MPE pugna pela extinção da execução e 

expedição de alvará de soltura em favor do executado.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 

do débito alimentar, em Ref. 171, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ainda, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do 

executado, devendo este ser colocado em liberdade, salvo se por outro 

motivo tiver que permanecer preso.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência à DPE e ao MPE.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001165-28.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JOSEFA DA SILVA DOURADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de concessão de benefício 

previdenciário - auxílio-doença, ajuizada por JOSEFA DA SILVA 

DOURADO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos. Alega a autora que sofre de problemas 

ortopédicos, impossibilitando-a de exercer qualquer ofício. Afirma, ainda, 

manter a qualidade de segurada e com isso, requer, inicialmente, a 

concessão de tutela de urgência antecipada para que seja imediatamente 

implantado o benefício de auxílio-doença à requerente e, no mérito, postula 

pela procedência dos pedidos, confirmando a tutela concedida, bem como, 

estabelecendo a data de pagamento do benefício como àquela do 

indeferimento do benefício (02/09/2016), além da parte ré arcar com o 

ônus da sucumbência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I 

– Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC). Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito. Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal Especializada. 

Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 

2018, às 15h00min. Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 
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respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 de junho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001165-28.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JOSEFA DA SILVA DOURADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de concessão de benefício 

previdenciário - auxílio-doença, ajuizada por JOSEFA DA SILVA 

DOURADO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos. Alega a autora que sofre de problemas 

ortopédicos, impossibilitando-a de exercer qualquer ofício. Afirma, ainda, 

manter a qualidade de segurada e com isso, requer, inicialmente, a 

concessão de tutela de urgência antecipada para que seja imediatamente 

implantado o benefício de auxílio-doença à requerente e, no mérito, postula 

pela procedência dos pedidos, confirmando a tutela concedida, bem como, 

estabelecendo a data de pagamento do benefício como àquela do 

indeferimento do benefício (02/09/2016), além da parte ré arcar com o 

ônus da sucumbência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I 

– Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC). Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito. Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal Especializada. 

Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 

2018, às 15h00min. Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 
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mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 de junho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000668-14.2018.8.11.0010. AUTOR: 

GIOVANI BIANCHI RÉU: OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO 

MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL MINAS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e sua emenda. Considerando que a causa versa sobre direitos que 

admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para 

que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC § 5º do 

artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, 

caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada 

revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de 

justiça. Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 

351 do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Às 

providências. Jaciara/MT, 05 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56512 Nr: 890-38.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 132/133 formulado pela 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 159/160 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 30 de Maio de 2017.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56670 Nr: 1034-12.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 144/145 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 159/160 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 30 de Maio de 2017.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50563 Nr: 2396-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº. 2396-20.2012.811.0010

 Código nº. 50563

Impugnante: Instituto Nacional do Seguro Social ¬– Inss

Impugnado (a): Maria Aparecida Hoennicke

VISTOS ETC,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença movido pela parte impugnada Maria Aparecida 

Hoennicke, alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pela 

impugnada não obedece aos parâmetros fixados na sentença e no v. 

acordão (fls. 86/87).

Instruiu a presente impugnação com documentos de fls. 109/118.

Intimado, a impugnada manifestou concordando com os cálculos 

apresentados pelo impugnante (fls. 120/121).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte impugnada manifestou 

concordando com os cálculos apresentados pelo impugnante (fls. 

120/121), bem como, requerendo sua homologação e que seja expedida a 

competente guia de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Com efeito, a tese do impugnante merece prosperar.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, em consequência HOMOLOGO os cálculos de fls. 109/110.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de Requisição 

de Pequeno Valor (RPV).

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento.

Com a informação do depósito pelo executado, intime-se o exequente por 

meio de seu (s) advogado (s) para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

e requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106245 Nr: 9230-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, LMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração de ref. 19, foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a 

advogada da requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 21 e requerer o que de 

direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 350-68.2006.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - OAB:9.467, 

LÍLIAN DOS SANTOS - OAB:6.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Processo nº 350-68.2016.811.0010

Código nº 18882

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BACENJUD para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias do executado até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos.

Deverão os autos permanecer em Gabinete conforme estabelecido na 

CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11655 Nr: 564-64.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI VITÓRIO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Thais Suelen Garcia - OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705, Paulo 

Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 Processo nº. 564-64.2003.811.0010

Código nº. 11655

Requerente: Município de São Pedro da Cipa

Requerido: Nelci Vitório Tomazelli

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que no Setor de 

Cadastro retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos, 

sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do 

NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica desde logo 

autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de bens a 

garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de Maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 350-68.2006.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - OAB:9.467, 

LÍLIAN DOS SANTOS - OAB:6.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Processo nº 350-68.2006.811.0010

Código 18882

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via Bacenjud, tendo vista o saldo 

negativo das contas bancárias em nome do executado, conforme 

espelhos anexos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 484 de 833



Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 30 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26705 Nr: 155-78.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ESTHER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 155-78.2009.811.0010

Código nº. 26705

Exequente: Clarice Esther de Souza

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Clarice Esther de Souza manejou Cumprimento de sentença em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

O precatório e o RPV a título de crédito geral e honorários advocatícios 

foram expedidos (fls. 174/177), sendo os comprovados os pagamentos às 

fls. 178/188.

 A parte autora requereu a expedição do Alvará de levantamento dos 

valores (fl. 189).

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados às 

fls. 249, na forma postulada às fls. 189/190.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11289 Nr: 204-32.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA RIBEIRO, CARLOS PEREIRA, PAULO 

DOS REIS PEREIRA, CLOVIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Processo nº. 204-32.2003.811.0010

Código nº. 11289

Exequente: Espólio de Josina dos Santos Pereira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

 Espólio de Josina dos Santos Pereira manejou Cumprimento de sentença 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do 

art. 535 e seguintes do CPC.

O precatório e o RPV a título de crédito geral e honorários advocatícios 

foram expedidos (fls. 167/170), sendo comprovado o pagamento dos 

valores às fls. 171 e 181.

 Valor a título de crédito geral foi levantado à fl. 208.

O saldo dos honorários foi depositado nos autos à fl. 211, porém 

devolvidos por falta de levantamento.

A parte autora (fl. 213/214) pugnou pela expedição de nova RPV, frente 

ao ofício de fl. 211.

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente, conforme declaração de recibo de fl. 

210.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Diante do ofício de fl. 211, expeça-se a guia requisitando o pagamento 

devido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme 

requerido à fls. 213/214, aguardam-se os autos em arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição.

Após a informação do COREJ quanto ao pagamento, expeça-se o Alvará 

Judicial de levantamento dos valores.

Sem custas e honorários.

Empós, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34835 Nr: 2384-74.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DE ALMEIDA BRANCO, ANA MENDES 

DE ALMEIDA BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Processo nº: 2384-74.2010.811.0010

Código: 34835

Exequente: Espólio de José de Almeida Branco

Executado: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

VISTOS ETC,

Espólio de José de Almeida Branco representado pela inventariante Ana 

Mendes de Almeida manejou “Cumprimento de Sentença”, em face de 

Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda, visando o pagamento 

da condenação dos honorários sucumbenciais.

O executado informou o cumprimento voluntário da obrigação, conforme 

fls. 228/232.

O exequente manifestou pela extinção da execução ante o pagamento 

integral da dívida executada (fl. 233), bem como, a expedição do 

competente alvará judicial de levantamento.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à fl. 233/234.

Com efeito, a extinção do feito é medida que se impõe na espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:
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II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Alvará de Levantamento dos valores de fls. 

230/231, conforme requerido à fl. 233/234.

Após trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 04 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 578-82.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MENDONÇA SILVA 

MOURA - OAB:8570 DF, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761, 

BELKISS BRANDAO - OAB:7649 GO, ERONDINO RODRIGUES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:49860 GO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização em favor da autora no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do 

evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir 

desta sentença (Súmula nº 362/STJ), bem como, pensionamento vitalício 

consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo a contar da data do 

acidente, corrigido pelo INPC e juros de mora a partir cada vencimento. Por 

conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 05 de junho de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51830 Nr: 390-06.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do V. 

acórdão de fls. 98 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51845 Nr: 405-72.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIAN FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do V. 

Acórdão de fls. 122 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51381 Nr: 3290-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução de fls. 89/92, foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

advogado do exequente, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

referida impugnação e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 15491-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TELES VIEIRA, SANDRA ANTONIA 

VIEIRA BAHRI, SONIA MARIA VIEIRA ALVES, RONICREI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado dos Requerentes via DJE, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca da manifestação de fls. 32. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61089 Nr: 3747-57.2014.811.0010

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCLDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA SOUZA LIMA - 

Defensora Pública - OAB:9525/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, realizo a intimação da parte autora para que esta 

manifeste-se a respeito da juntada de Carta Precatória. É o que me cumpre 

certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72055 Nr: 12568-16.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé qie impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do Advogado de defesa do acusado DR. MÁRCIO 

GUIMARÃES NOGUEIRA, via DJE, para no prazo legal, apresentar as 

Alegações Finais em nome do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos
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 Cod. Proc.: 75927 Nr: 758-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos etc. 1 - Declaro encerrada a instrução Criminal. 2- Abram-se vistas 

as partes para que apresentem alegações finais escritas, no prazo legal, 

iniciando-se pelo MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 758-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 

conforme juntada na ref.159.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 6 de junho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000346-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LETICIA DAMASCENO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da Norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS DA COSTA ATAYDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000998-45.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ABDULJABAR GALVIN 

MOHAMMAD REQUERIDO: MESSIAS DA COSTA ATAYDE Vistos, etc. 1– 

Converto o julgamento em diligência. 2- Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 13h30min. 3- Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que na ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4– As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEODORO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DIAS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000778-47.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANO TEODORO DA 

FONSECA REQUERIDO: MILTON DIAS COSTA Vistos, etc. 1– Converto o 

julgamento em diligência. 2- Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de agosto de 2018, às 14h30min. 3- Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4– As partes 

poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte 

(art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol 

para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5– 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000451-05.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1– Converto o julgamento em diligência. 

2- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15h00min. 3- Intimem-se as partes para comparecimento à 

solenidade, consignando no mandado que na ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 
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parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4– As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5– Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT0005461A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000725-66.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE RIBEIRO BARBOSA 

REQUERIDO: VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Vistos, 

etc. 1– Converto o julgamento em diligência. 2- Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 15h30min. 3- 

Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que na ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4– As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000772-40.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CAROLINE NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1– 

Converto o julgamento em diligência. 2- Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 16h00min. 3- Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que na ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4– As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000332-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIGHDYO MOURA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISÂNGELA LOPES DE LIMA CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000332-10.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 1– Converto o julgamento em 

diligência. 2- Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 16h30min. 3- Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que na ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4– As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5– 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-32.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ESTEVAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010247-32.2016.8.11.0010. REQUERENTE: RENATO ESTEVAO DE 

CARVALHO REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos. A controvérsia 

cinge-se unicamente quanto ao valor atualizado do débito. Sem delongas, 

denota-se que assiste razão a parte executada, uma vez que a exequente 

fundamentou seu pleito pelo cumprimento de julgado com a atualização do 

débito até a data do referido pedido, sem considerar, contudo, o depósito 

prévio e voluntário prestado pelo devedor. Destaca-se que os valores 

depositados pela executada correspondiam ao valor incontroverso, que 

poderia ser levantado e mostrou-se suficiente ao final, tendo em vista que 

o valor da condenação não foi majorado com o recurso interposto. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC, autorizando que a parte exequente proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se 

para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000454-57.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Iniciada a recuperação judicial, 

com a aprovação e homologação do plano, independentemente de o 

crédito perseguido não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, 

os atos executivos destinados à sua satisfação devem ser processados 

perante o juízo universal, sob pena do plano de recuperação ser 

inviabilizado e dos credores cujos créditos se submeteram ao referido 

plano serem preteridos e prejudicados em razão de eventual constrição do 

patrimônio da recuperanda. Em conflitos similares, o Superior Tribunal de 

Justiça tem reconhecido a competência do Juízo Empresarial que preside o 

processo de recuperação judicial para determinar atos que, de alguma 

forma, afetem patrimônio envolvido no processo de revitalização da 

sociedade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. 

DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO 

TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. 

CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. 

Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao 

processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo 

Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no 

sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos 

contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do 

Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo 

Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de 

suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. 3. 

O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo 

Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a 

administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por 

ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito 

de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

Falimentar. (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016) AGRAVO INTERNO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. PENHORA ANTERIOR. 1. Encontra-se pacificado na 

jurisprudência desta Corte o entendimento de que, deferido o pedido de 

recuperação judicial, as ações e execuções trabalhistas devem 

prosseguir no âmbito do juízo universal, mesmo nos casos de penhora 

anterior ou naqueles em que ultrapassado o prazo de suspensão de que 

trata o artigo 6º, § 4, da Lei 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido. 

(AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016) PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS APÓS A 

FASE DE ACERTAMENTO E LIQUIDAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA 

AUTOMÁTICA DAS EXECUÇÕES APÓS O FIM DO PRAZO DE 180 DIAS. 

NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

firme no sentido de que, ultrapassada a fase de acertamento e liquidação 

dos créditos trabalhistas, cuja competência é da Justiça do Trabalho, os 

valores apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da 

recuperação judicial para posterior pagamento (Decreto-Lei 7.661/45; Lei 

11.101/2005). 2. O entendimento desta Corte preconiza que, via de regra, 

deferido o processamento ou, posteriormente, aprovado o plano de 

recuperação judicial, é incabível a retomada automática das execuções 

individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, 

§ 4º, da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RCD no CC 131.894/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/02/2014, DJe 31/03/2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CUSTAS 

JUDICIAIS NO ÂMBITO TRABALHISTA. NATUREZA FISCAL. DEFERIMENTO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. ART. 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/05, COM A RESSALVA 

NELE PREVISTA. PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO 

DO DEVEDOR OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE 

PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES. 1. Em regra, uma vez deferido o processamento ou, a 

fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se incabível o 

prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após 

decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4, da Lei 11.101/2005. 

Precedentes. (...) (AgRg no CC 116.594/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 19/03/2012) 

Não se pode ignorar, contudo, a informação segundo a qual o crédito em 

execução fora constituído após o pedido de processamento da 

recuperação judicial. Como bem consignou o insigne Min. Luis Felipe 

Salomão no âmbito da Quarta Turma, "devem-se privilegiar os 

trabalhadores e os investidores que, durante a crise 

econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, 

viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em 

mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio" (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 

26/06/2015). Por outro lado, a mais recente orientação jurisprudencial, 

firmada pelo colegiado da Segunda Seção, é no sentido de que, mesmo em 

relação a crédito reputado extraconcursal, cabe ao Juízo da Recuperação 

Judicial exercer o controle dos atos de constrição ou expropriação que, 

visando garanti-lo, afetem o patrimônio da sociedade recuperanda. 

Trata-se, vale lembrar, de competência material e, portanto, absoluta. A 

propósito, cabe colacionar: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE 

CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

(...) 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações 

que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, 

prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 

83 e 84 da Lei nº 11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, 

como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do 

plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas 

constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no 

Juízo universal. 4. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Blumenau/SC. (CC 

145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016) É preciso, pois, garantir a 

preferência do crédito e direcionar a execução ao juízo universal que, 

ciente da não submissão dos referidos créditos à recuperação, deverá 

avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a 

solidez do fluxo de caixa da recuperanda. A competência do juízo 

recuperacional sobre o ponto, aliás, não se dá somente pela natureza do 

crédito, mas também por uma razão prática: o processo de soerguimento 

apenas é viável se o juízo universal for o único responsável pelas 

deliberações que envolvam o patrimônio da recuperanda, evitando, assim, 

que medidas executivas impostas por juízos diversos interfiram no 

processamento da recuperação. Neste aspecto, têm-se que a presente 

execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente 

habilitar seu crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do 

FONAJE e art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – 

FONAJE - “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e 

determina: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez 

por cento, pois a reclamada já se encontrava com plano de recuperação 

judicial aprovado, assim como não há determinação específica para 

aplicação da referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o 

crédito em favor da parte Reclamante mediante sentença, e diante do 

óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos 

do art. 8º, enunciado, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, 
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DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir 

este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000342-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AMARA DE MELO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, § 2º, da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000087-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANO DE SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. SILVANO DE SOUZA 

PEREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte 

promovida na forma pós-paga, mas como pré-paga para que resultasse 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 12739857. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12672440 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 12865296. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 160,93, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório, 

nota-se que não foi juntado nenhum documento que comprove a 

constituição do débito pela parte promovida. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 160,93), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 160,93 (cento 

e sessenta reais e noventa e três centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 
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da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000221-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE FABIO DA SILVA DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito 

por débito que não reconhece ser legítimo. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

aquisição de produto da parte promovente. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte. A reclamada carreou aos autos 

Termo de adesão e Contratação de Serviços - SMP (ID 12828493) 

assinado pela parte promovente que ensejou a negativação. A parte 

autora apresentou pedido de desistência (ID 12837921) por entender ser 

necessária perícia do documento acostado pela reclamada. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e 

ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações. No 

caso, a parte autora agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida 

na inicial. Na forma da fundamentação supra, condeno a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 8,0% (oito por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. 

Indefere-se o pedido de desistência, bem como o pedido contraposto. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000401-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MARIA FERREIRA SAMPAIO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 13241998, as partes celebraram um 

acordo extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME e a parte promovida MARIA 

FERREIRA SAMPAIO, segundo Acordo constante no ID de nº. 13242016, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001062-55.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVANILDO DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. IVANILDO DE 

SOUZA PEREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a parte 

promovida que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, pois possui com a parte promovida linha de celular 

pré-paga e não assinou contratação pós-paga. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13178997. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13173628 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 13186788. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 
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que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 193,14, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de 

sistemas, relatórios de chamadas (ID 13178988, 13178997, fl. 10, 11, 12 e 

13), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 10696264), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 10696264, não obstante 

existir negativação anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 10696264) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, mas é inegável que influencia 

na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 193,14 (cento, noventa e três reais 

e quatorze centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir as preliminares arguidas. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000257-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA GARBELINI 

SERAFIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. VANESSA GARBELINI 

SERAFIM ajuizou ação indenizatória em desfavor da CLARO S.A. Em 

síntese, alegou que não possui relação contratual com a promovida que 

ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 13105172 e arguiu a 

prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

13122848 e impugnação à contestação foi apresentada na ID 13185119. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme estabelecido no 

artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de 

requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da 

vítima por determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos 

termos do Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data 

do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 
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(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Desta 

forma, tendo em vista que a lesão do direito perdurou durante a vigência 

do contrato, o termo inicial para a contagem da prescrição coincide com o 

fim o termo final da vigência do aludido pacto. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. REAJUSTE MONETÁRIO 

APLICADO AO SALDO DEVEDOR. DIFERENÇA DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO 

APLICADO DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO. PRELIMINARES. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de admitir a revisão de contratos 

extintos e/ou quitados, sob pena de convalidar-se o nulo. Trata-se de 

entendimento sumulado por esta Corte através do enunciado nº 36. 

PRESCRIÇÃO. Ação de natureza pessoal. Prescreve em vinte anos (art. 

177), na vigência do Código Civil/1916 e em dez anos (art. 205), na 

vigência do Código Civil/2002, a pretensão de repetição de indébito nas 

ações baseadas em cédula rural com previsão de reajuste monetário pelo 

índice de correção das cadernetas de poupança. O termo inicial do prazo 

prescricional inicia-se do vencimento do contrato. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. POSSIBILIDADE. Cédula Rural Pignoratícia com previsão 

contratual de correção do saldo devedor financiado pelo índice de reajuste 

monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de 

poupança. Na medida em que, em virtude dos Planos Econômicos vigentes 

à época, foi aplicado índice diverso ao previsto, mostra-se devida a 

repetição dos valores pagos a maior na forma simples. Março 1990. 

Aplicação do BTNF (41,28%). Desnecessidade da prova do pagamento em 

erro. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. Tendo em 

vista que até o presente... momento não houve deliberação por parte do 

Conselho Monetário Nacional acerca da limitação dos juros remuneratórios 

nas cédulas de crédito rural, mostra-se cabível a limitação prevista pela 

Lei de Usura. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo do autor. TERMO 

INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. Sobre os valores a serem repetidos, 

deverão incidir, além da correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70063263800, Décima Quinta Câmara Cível. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. TJ-RS. Julgado em 11.03.2015. Data de 

publicação: 16/03/2015) Portanto, considerando que o débito foi em 

08/09/2014 e que a parte promovente ajuizou ação em 21/02/2018, rejeito 

a arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do 

quinquênio prescricional. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 85,73, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas (ID 13105172, fl. 7, 8, 9, 10), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 11839056), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 11839056, não obstante existir negativação 

posterior, esta não tem o condão da presunção de que a parte 

promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, não incide no 

presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11839056), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 85,73 (oitenta e cinco reais e 

setenta e três centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 
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promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do 

polo passivo promovido pela parte demandada, devendo a presente 

passar a constar EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Ao 

senhor gestor as providencias que se fizerem necessárias. Transitado em 

julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000469-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANIA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito de débito que o promovente desconhece. 

Contudo, conforme ID 13174679, as partes compareceram em audiência 

de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora VANIA 

BATISTA DA SILVA e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 13174679, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA YSAINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001157-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: WANESSA YSAINA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

WANESSA YSAINA FERREIRA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13178730. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13173927 e 

apresentou impugnação à contestação na ID 13180024. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de R$ 109,91, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas pela reclamada (ID 13178730, fl. 6, 7), 

aos quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11080000), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 
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encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto aos 

valores dos restritivos (R$ 109,91), entendo como razoável e suficiente 

para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 109,91 

(cento e nove reais e noventa e um centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA MAIARA GASPAR BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000254-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LOANA MAIARA GASPAR 

BITENCOURT REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. LOANA MAIARA GASPAR BITENCOURT ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. 

Em síntese, alegou que não tem relação contratual com a parte promovida 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13107663 e arguiu a preliminar de perícia grafotécnica. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata 

da audiência de conciliação acostada na ID 13122636 e impugnação à 

contestação apresentada na ID 13180780. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, no caso, 

será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica 

constante na Cédula de Crédito Bancário juntada na ID 13107667, foi 

efetivamente assinada pela parte promovente. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FAUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000220-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEURACY FAUSTINO DE 

MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração em que 

a parte embargante alega divergência/contradição quanto a indicação dos 

documentos que foram analisados para prolação da sentença, pugnando 
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pelo acolhimento dos presentes embargos para fazer constar no 

processo a indicação correta dos documentos carreados aos autos, bem 

como arguiu que a embargante não teria nenhum débito com o embargado. 

2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, impõe-se 

acolher em parte os embargos. Com efeito, pondero que o equívoco 

deu-se com a indicação dos documentos, retificando-se onde se lê: “Em 

exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto a contratação juntada na ID 11738927, nota-se que a parte 

promovida apresentou Ficha Cadastral da Natura, supostamente assinada 

pela parte promovente, bem como o instrumento de Cessão de direitos de 

operações e outras avenças tendo a promovida como cessionária do 

crédito da cedente Natura”. Deve passar a constar: “Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto a 

contratação juntada na ID 12575817, nota-se que a parte promovida 

apresentou Instrumento particular de Cessão de direitos de créditos em 

que o BANCO DO BRASIL faz cessão de seus direitos de créditos para a 

parte promovida (ID 12575806), bem como juntou a relação contratual da 

parte promovente com a cedente através de contrato de abertura de conta 

corrente e conta poupança – pessoa física, contrato de adesão de 

produtos e serviços – pessoa física, bem como o termo de recebimento do 

cartão OUROCARD (ID 12575817)”. Logo, mostra-se imperativo OPINAR 

pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para, 

consertando o erro material, determinar a alteração da indicação dos 

documentos probatórios declinados na fundamentação do decisum, 

asseverando-se que o erro material constatado não tem a propriedade de 

alterar a substância do julgado. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000353-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. ROSILENE 

BARBOSA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a parte 

promovida que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 12980783 e arguiu a preliminar 

de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13052934 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13008563. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. 

Considera-se inepta a petição inicial que não possui pedido ou causa de 

pedir, ou quando o pedido for indeterminado. Além destas hipóteses, 

considera-se também inepta a petição inicial com narrativa de fatos que 

não decorrerem logicamente a conclusão ou que contenha pedidos 

incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo artigo 330, § 1º, do 

CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 

1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. Em se tratando de ação da competência dos Juizados Especiais, 

o rigor processual deve ser flexibilizado para que não sejam violados os 

princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Afinal, 

o pedido deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da 

Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de 

advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). 

Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais 

ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor 

processual, apenas para que não dificulte a parte promovida exercer seu 

direito de defesa. Todavia, não pode também ignorá-las para que não seja 

comprometida a economia e a celeridade processual. Neste sentido são os 

precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA 

REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão 

dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos 

juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser recebida 

como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido certo e 

determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se 

defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se que a petição 

inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e 

pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição 

inicial foi devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte 

diversa plena condições de defesa, bem como, o julgamento de mérito da 

demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. Preliminar. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual da parte promovente. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 
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mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 56,40, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhum documento comprobatório de constituição de 

débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 12122738), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 12122738, não obstante existir negativação 

anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o condão da 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas 

razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, 

havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 12122738) e estes estejam em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que influenciam na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 56,40 (cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir as preliminares arguidas. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000250-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito por débito que não reconhece ser legítimo, pois não teria apenas 

linha com a promovida na modalidade pré-paga e não pós-paga, assim 

desconhece o débito. A operadora requerida contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte. A reclamada carreou aos autos contrato de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício 

assinados pelo reclamante conforme a ID 12979340 que ensejaram a 

negativação. A parte autora apresentou não apresentou impugnação para 

rebater a defesa, observa-se que os documentos acostados pela 

reclamada demonstram grafia semelhante com a assinatura dos 

documentos pessoais da parte promovente, procuração ad judicia e o 

Termo de audiência (ID 12899744). Assim, não havendo necessidade de 

perícia. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte autora agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida 

na inicial. Na forma da fundamentação supra, condeno a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 8,0% (oito por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 
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nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000352-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. ROSILENE 

BARBOSA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a parte 

promovida que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13010353 e arguiu a preliminar 

de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13052931 e impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Inépcia. Considera-se inepta a petição 

inicial que não possui pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for 

indeterminado. Além destas hipóteses, considera-se também inepta a 

petição inicial com narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a 

conclusão ou que contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra 

preconizada pelo artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Em se tratando de 

ação da competência dos Juizados Especiais, o rigor processual deve ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Afinal, o pedido deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte a parte promovida exercer seu direito de 

defesa. Todavia, não pode também ignorá-las para que não seja 

comprometida a economia e a celeridade processual. Neste sentido são os 

precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA 

REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão 

dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos 

juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser recebida 

como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido certo e 

determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se 

defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se que a petição 

inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e 

pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição 

inicial foi devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte 

diversa plena condições de defesa, bem como, o julgamento de mérito da 

demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. Preliminar. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual da parte promovente. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 331,26, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhum documento comprobatório de constituição de 

débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 12122643), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem 
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o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 12122738, não obstante existir negativação 

anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o condão da 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas 

razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, 

havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 12122643) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que influenciam na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 331,26 (trezentos, trinta e um reais 

e vinte e seis centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir as preliminares arguidas. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000351-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. ROSILENE 

BARBOSA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito 

com a parte promovida que ensejou na negativação do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 13040435. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13052928 e impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 182,64, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhum 

documento comprobatório de constituição de débito pela parte 

promovente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

12122557), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
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FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

12122557, não obstante existir negativação anterior, esta encontra-se sub 

judice, assim não tem o condão da presunção de que a parte promovente 

é um devedor contumaz. Por essas razões, não incide no presente caso o 

teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outro restritivo anterior e 

posterior (ID 12122557) e estes estejam em discussão judicial, não afasta 

o dano moral, mas é inegável que influenciam na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 182,64 (cento, oitenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000249-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito por débito que não reconhece ser legítimo, pois não teria nenhuma 

relação contratual com a reclamada. A operadora requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte. A reclamada carreou aos autos contrato de 

Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pagos – 

SMP e Contrato de Permanência por Benefício assinados pela parte 

reclamante conforme ID 12974059 que ensejaram a negativação. A parte 

autora não apresentou impugnação, para impugnar a prova acostada pela 

defesa da promovida, observa-se que o documento acostado pela 

reclamada demonstra grafia semelhante com a assinatura dos 

documentos pessoais da reclamante, procuração ad judicia e o Termo de 

audiência (ID 12974059). Assim, não havendo necessidade de perícia. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu de 

má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. 

Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma 

da fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 8,0% (oito 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001060-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JONICLEI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. JONICLEI DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO 
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CARTÕES S.A. Em síntese, alegou que não possui relação contratual com 

a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13166341. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13173685 e impugnação à contestação 

apresentada na ID 13175600. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 123,35, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

aos autos faturas pela parte reclamada (ID 13166351), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10695098), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 123,35), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 123,35 (cento e 

vinte e três reais e trinta e cinco centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYS LEANNE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000888-46.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WELLYS LEANNE DA SILVA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de WELLYS LEANNE DA SILVA. Em síntese, alegou que a parte 

promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

14/03/2016 no valor de R$ 3.427,43 em que foi utilizado como forma de 

pagamento a emissão de 05 faturas/duplicata mercantil assinada pela 

promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento das duplicatas 

vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme ID 13175326. 

Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13175326 e a impugnação 

à contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 13175326) e esta não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia 

gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, 

a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o 

juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar 

os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo 

autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou 
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veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio 

passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por 

isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 9823005) e a parte promovida não justificou 

a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da contestação, não 

há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 

presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a existência do débito das duplicatas no valor de R$ 3.427,43 

em favor da parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) 

julgar procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.427,43 (três mil, quatrocentos, vinte e sete reais e quarenta e três 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do 

vencimento da primeira parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000186-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ 

Vistos etc. FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de 

cobrança em desfavor de MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ. 

Em síntese, alegou que a parte promovida adquiriu produtos com a parte 

promovente na data de 30/12/2016 no valor de R$ 296,35 em que foi 

utilizada como forma de pagamento a emissão de 03 faturas/duplicata 

mercantil assinadas pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao 

pagamento das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte 

promovida conforme ID 13173538. Ata da audiência de conciliação 

acostada na ID 13173538 e a impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que a parte promovida foi 

regularmente citada (ID 13173538) e esta não compareceu a audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC, considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, as duplicatas assinadas pela parte promovida estão vencidas (ID 

11662502) e a parte promovida não justificou a inadimplência e não se 

defendeu na oportunidade da contestação, não há qualquer outra prova 

ou circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a existência 

do débito das duplicatas no valor de R$ 296,35 em favor da parte 

promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente o 

pedido contido na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 269,35 (duzentos, sessenta e 

nove reais e trinta e cinco centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da data do vencimento da primeira parcela, juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ ANTONIO HAHN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000400-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JOAREZ ANTONIO HAHN Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de cobrança, 

assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte promovida. 

Contudo, conforme ID 13137024, as partes celebraram um acordo 

extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 
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HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME e a parte promovida JOAREZ 

ANTONIO HAHN, segundo Acordo constante no ID de nº. 13137048, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000261-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA DE ALMEIDA 

GOMES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. ADRIANA DE 

ALMEIDA GOMES ajuizou ação de indenização em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I. 

Em síntese, alegou que desconhece o débito com a promovida que 

ensejou na inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ao final, postulou a condenação por danos morais. 

Devidamente citada a parte promovida conforme ID 13122345. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13122345 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 13122345) e esta não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia 

gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, 

a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o 

juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar 

os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo 

autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou 

veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio 

passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por 

isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, há inscrição do nome da parte 

promovente nos órgãos de proteção ao crédito conforme ID 11851716 no 

valor de R$ 172,24 com data de inclusão 27/10/2017 e a parte promovida 

não justificou a ocorrência desta inscrição se realmente é devida e não se 

defendeu na oportunidade da contestação, não há qualquer outra prova 

ou circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a 

inexistência do débito em favor da parte promovida, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente 

quanto ao valor do restritivo (R$ 172,24), entendo como razoável e 

suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente o pedido 

contido na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 

172,24 (cento, setenta e dois reais e vinte e quatro centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENAH DALL ORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000170-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MARIA DA PENAH DALL ORTO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 13082445, as partes celebraram um 

acordo extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do CPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME e a parte promovida MARIA DA 

PENHA DALL ORTO, segundo Acordo constante no ID de nº. 13082458, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 
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Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DOSSANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000393-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO LUIZ DOSSANTOS 

REQUERIDO: AGUAS GUARIROBA SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da reclamação formulado pelo patrono da parte 

promovente acostada no ID 13073427, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que 

nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000002-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOANITA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. JOANITA 

FERREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a 

promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13003609 e arguiu a prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13050729 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13053716. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Prejudicial de mérito. 

Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a 

prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos termos do 

Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do 

conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Desta 

forma, tendo em vista que a lesão do direito perdurou durante a vigência 

do contrato, o termo inicial para a contagem da prescrição coincide com o 

fim o termo final da vigência do aludido pacto. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. REAJUSTE MONETÁRIO 

APLICADO AO SALDO DEVEDOR. DIFERENÇA DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO 

APLICADO DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO. PRELIMINARES. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de admitir a revisão de contratos 

extintos e/ou quitados, sob pena de convalidar-se o nulo. Trata-se de 

entendimento sumulado por esta Corte através do enunciado nº 36. 

PRESCRIÇÃO. Ação de natureza pessoal. Prescreve em vinte anos (art. 

177), na vigência do Código Civil/1916 e em dez anos (art. 205), na 

vigência do Código Civil/2002, a pretensão de repetição de indébito nas 

ações baseadas em cédula rural com previsão de reajuste monetário pelo 

índice de correção das cadernetas de poupança. O termo inicial do prazo 

prescricional inicia-se do vencimento do contrato. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. POSSIBILIDADE. Cédula Rural Pignoratícia com previsão 

contratual de correção do saldo devedor financiado pelo índice de reajuste 

monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de 

poupança. Na medida em que, em virtude dos Planos Econômicos vigentes 

à época, foi aplicado índice diverso ao previsto, mostra-se devida a 

repetição dos valores pagos a maior na forma simples. Março 1990. 

Aplicação do BTNF (41,28%). Desnecessidade da prova do pagamento em 

erro. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. Tendo em 

vista que até o presente... momento não houve deliberação por parte do 

Conselho Monetário Nacional acerca da limitação dos juros remuneratórios 

nas cédulas de crédito rural, mostra-se cabível a limitação prevista pela 

Lei de Usura. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo do autor. TERMO 

INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. Sobre os valores a serem repetidos, 

deverão incidir, além da correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70063263800, Décima Quinta Câmara Cível. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. TJ-RS. Julgado em 11.03.2015. Data de 

publicação: 16/03/2015) Portanto, considerando que o débito foi em 

20/04/2013 e que a parte promovente ajuizou ação em 05/01/2018, rejeito 

a arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do 

quinquênio prescricional. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 61,61, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado nenhum documento que comprove o débito existente com a 

promovida. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 
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decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11274897), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

11274897, não obstante existir negativação posterior, esta não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11274897), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 61,61 (sessenta e um reais e 

sessenta e um centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Transitado em julgado, arquive-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000271-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS LARA DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. ROBERTO 

CARLOS LARA DE JESUS ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13099599. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

13175141 e impugnação à contestação foi apresentada na ID 13220741. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 295,71, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado nenhum documento que comprove o débito existente com a 
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promovida. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11863335), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

11863335, não obstante existir negativação posterior, esta não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11863335), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 295,71 (duzentos, noventa e cinco 

reais e setenta e um centavos); b) condenar a parte promovida pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Transitado em julgado, arquive-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000395-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONI BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito por débito que não reconhece ser 

legítimo, pois não teria relação contratual com a promovida, assim 

desconhece o débito. A parte promovida contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre a 

parte promovente e o Banco Santander e este realizou cessão de créditos 

e direitos para a parte promovida (ID 13191971). Aduz, que a negativação 

é legítima, ante a inadimplência da parte. A parte promovida carreou aos 

autos Proposta de Abertura de Contas e Adesão a produtos e serviços – 

Pessoa Física, Cartão de assinaturas e o cadastro da parte promovente 

com seus dados assinados pela parte reclamante conforme a ID 13191915 

que ensejaram a negativação. A parte autora apresentou não apresentou 

impugnação para rebater a defesa, mas pedido de desistência (ID 

13220049), observa-se que os documentos acostados pela reclamada 

demonstram grafia semelhante com a assinatura dos documentos 

pessoais da parte promovente e procuração ad judicia. Assim, não 

havendo necessidade de perícia. Assim, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, embora a 

parte promovente não tenha comparecido na audiência e na oportunidade 

seu patrono requereu a desistência da presente ação, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 
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alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte autora agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. 

Restou evidente que a parte demandante, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 8,0% (oito por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000357-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRESA FREITAS DE PAIVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registra-se, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito por débito que não reconhece ser legítimo, assim desconhece o 

débito. A operadora requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a parte 

promovente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte. A reclamada carreou aos autos contrato de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício 

assinados pelo reclamante conforme a ID 13086813 que ensejaram a 

negativação. A parte autora não apresentou impugnação para rebater a 

defesa, observa-se que os documentos acostados pela reclamada 

demonstram grafia semelhante com a assinatura dos documentos 

pessoais da parte promovente, procuração ad judicia e o Termo de 

audiência (ID 13053726). Assim, não havendo necessidade de perícia. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu de 

má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. 

Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma 

da fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 8,0% (oito 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001091-08.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: SIDINEI FERRARI Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da reclamação formulado pelo patrono da parte 

promovente acostado no ID 12819429, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que 

nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000184-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: FABIANA CUNHA SIQUEIRA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 
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desfavor de FABIANA CUNHA SIQUEIRA. Em síntese, alegou que a parte 

promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

04/02/2016 no valor de R$ 200,50 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 01 fatura/duplicata mercantil, em 04 parcelas, 

assinada pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme 

ID 13053641. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13053641 e 

a impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13053641) e esta não compareceu a audiência de conciliação e não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 1661730) e a parte promovida não justificou 

a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da contestação, não 

há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 

presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a existência do débito das duplicatas no valor de R$ 200,50 em 

favor da parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 200,50 (duzentos 

reais e cinquenta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir da data do vencimento da primeira parcela, juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000185-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS Vistos 

etc. FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS. Em síntese, alegou 

que a parte promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data 

de 09/06/2016 no valor de R$ 2.754,80 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 03 faturas/duplicata mercantil, em 15 parcelas, 

assinadas pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

das duplicatas vencidas. Devidamente citada a parte promovida conforme 

ID 13053691. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13053691 e 

a impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13053691) e esta não compareceu a audiência de conciliação e não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, as duplicatas assinadas pela parte 

promovida estão vencidas (ID 11662073) e a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Portanto, reconheço a existência do débito das duplicatas no valor 

de R$ 2.754,80 em favor da parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) julgar procedente o pedido contido na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 2.754,80 (dois mil, setecentos, cinquenta e quatro reais e oitenta 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do 

vencimento da primeira parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000358-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSEMIR EDSON SANTOS 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito que o 

promovente desconhece. Contudo, conforme ID 13053757, as partes 

compareceram em audiência de conciliação e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA e a parte promovida 

TELEFONICA BRASIL S.A., segundo Acordo constante no ID de nº. 

13053757, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001089-38.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVANETE FERNANDES 

CANGUSSU SACHI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito que o 

promovente desconhece. Contudo, conforme ID 13053765, as partes 

compareceram em audiência de conciliação e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI e a parte promovida 

TELEFONICA BRASIL S.A., segundo Acordo constante no ID de nº. 

13053765, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000005-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIEL AUGUSTO 

CAMOLEZI RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito que o 

promovente desconhece. Contudo, conforme ID 13053768, as partes 

compareceram em audiência de conciliação e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO e a parte promovida 

TELEFONICA BRASIL S.A., segundo Acordo constante no ID de nº. 

13053768, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000344-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000344-97.2018.8.11.0018. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ANTONIO SERGIO DA CRUZ Vistos etc. 

Trata-se de Ação Monitória na qual segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JUARA, 6 de junho de 2018. Dr. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERRARIA OAB - SP253137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Proceder a intimação da parte autora, nos termos da certidão da oficiala 

de justiça para efetuar o pagamento da complementação de diligência no 

valor de R$ 1083,80 (mil e oitenta e três reais e oitenta centavos), bem 

como manifestar acerca das petições de ref. ID 13196114, 13196107 e 

13196044, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 3970-20.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juraci Maria Gruber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 113/114, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 422-21.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 151/152, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 2271-23.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Proceder a intimação da parte embargada na pessoa de seu advogado, 

para manifestar acerca dos depósitos de fls. 31/32, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76241 Nr: 364-76.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Celi Vieira de Brito Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:5699

 Considerando as Portarias nº 724, 725/2018-DGTJ-PRES, onde 

suspendeu os prazos e o expediente nos dias 25 e 28 de Maio, certifico a 

tempestividade do Recurso de Apelação de ref: 44, visto que o advogado 

intimado pelo DJE nº 10256, publicado no dia 16/05/2018 (quarta-feira), 

tendo início de seu prazo no dia 17/05/2018, e o presente recurso foi 

protocolodo no dia 04/06/2018, portanto, tempestivamente. Ante o 

exposto, impulsiono o feito à parte requerente, para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63694 Nr: 1088-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Proceder a intimação da parte embargada na pessoa de seu advogado, 

para manifestar acerca dos depósitos de fl. 89, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a concessão de gratuidade deferida no evento 35, a 

certidão posterir de cobranca da diligência do oficial de justiça foi 

cancelada junto ao sistema, conforme se verifica no evento de ref. 38, no 

entatno, mesmo com o seu cancelamento, o sistema a enviou para 

publicação junto ao DJE, vindo aos autos o comprovante de seu 

pagamento - ref. 41. Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 6924-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 716-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Loreni dos Santos Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação da parte autora para manfiestar acerca do mandado 

e certidão de fls. 59/60, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1182-91.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Verdolin de Carvalho - 

OAB:28857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, para efetuar o pagamento do 2º 

oficial de justiça, Jeferson Tomaz da Costa, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), considerando que a primeira e única diligência 

depositada foi vinculada ao outro oficial de justiça para proceder a 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90984 Nr: 2157-16.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Josefa dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76827 Nr: 625-41.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira, Juízo D. Com. de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o a decisão proferida às 

fls. 21 padece de retificação, vez que em relação ao sétimo parágrafo, em 

que consta “Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de 

janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com 

advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à 

conta da Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na tabela II.”, a responsabilidade quanto às despesas com 

peritos não se enquadra, nesta lide, à Justiça Federal, mas sim ao Estado 

de Mato Grosso.

 Portanto, de acordo com a certidão de fls. 105, CHAMO O FEITO À 

ORDEM, para retificar a decisão proferida de fls. 21, em seu sétimo 

parágrafo, devendo as despesas referentes a peritos em processos de 

interdição, serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Mantenho o restante da decisão em sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98354 Nr: 5813-78.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0
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 Vistos etc. HOMOLOGO A DESISTENCIA da oitiva de Gilvan Joaquim de 

Melo. Demais disso, não havendo outras testemunhas a serem ouvidas no 

presente ato, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. No mais, indefiro a 

liminar pleiteada, tendo em vista que consoante bem salientado pelo 

Ministério Público, o feito está em fase final, até mesmo por conta do 

encerramento da instrução, sendo certo que uma eventual alteração da 

guarda neste momento para, talvez, em pouco tempo haver outra 

modificação, poderá gerar ainda mais instabilidade emocional no menor. 

Ressalto, ainda, que apesar do estudo psicossocial juntado nos presentes 

ser favorável a concessão da guarda para a parte autora, o existente nos 

autos em apenso foi favorável ao requerido, sendo certo, portanto, que há 

a necessidade de uma análise mais apurada dos depoimentos colhidos 

nessa oportunidade, bem como das alegações finais, para que então se 

decida acerca da guarda do menor. Saem as partes intimadas para 

apresentar alegações finais. Traslade-se cópia desta audiência (termos e 

mídia) para os autos em apenso, eis que este último também se trata da 

guarda do filho em comum da requerente e do requerido. Com a juntada 

das alegações finais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, só então voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81528 Nr: 2707-45.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86564 Nr: 5548-13.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Eduardo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38463 Nr: 2487-57.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo de um ano, procedo com a intimação 

da parte autora para requerer o que de direito, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 5115-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 uma “Pá Carregadeira Marca Caterpillar, Modelo 924 G Articulada, Ano 

Fab/Mod 2004/2005, Cor Amarela, Chassi CAT0924GARBB00716”, no 

endereço constante da peça de ingresso, expedindo-se o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da pessoa indicada 

pela autora, mediante auto circunstanciado especificando o estado do 

mesmo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo 

de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente.CITE-SE o 

Requerido, para, querendo, pagar as prestações vencidas e as vincendas 

até a data do depósito, acrescidos de custas e taxas judiciais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

devido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, 

Decreto-Lei nº 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º, Decreto-Lei nº 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida. Faça-se 

constar do mandado as advertências dos artigos 335, 336 e 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Autorizo diligências em conformidade com o art. 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1772-73.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Erlich da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 
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DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse 

de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo.Condeno a parte 

requerente, em custas processuais e honorários advocatícios no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.Com o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36282 Nr: 447-05.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36282

SENTENÇA

Cuida-se de “Ação Sumária de Cobrança de Auxilio-doença”, movida por 

SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 119 e 123), mantendo-se inerte (f. 121 e 129).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte requerente, suspensas ante a gratuidade da justiça.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72268 Nr: 2349-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMF, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 Intimação das partes da designação de audiência para oitiva de 

testemunhas na Comarca de Tangará da Serra - MT na data de 27/06/2018 

às 14:15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65251 Nr: 2459-50.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroni Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25382 Nr: 3447-18.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Juara Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto, José 

dos Santos Neto, Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos 

Santos, Cesar Brito Pinto, Ilma Pais dos Santos, Braz Freitas Azambuja, 

Vita Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, José 

dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Jose dos Santos Neto - OAB:63477

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO todos OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 1019-19.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte requerente do teor da r.sentença fl.66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80102 Nr: 2007-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Carlos de Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Secretaria Municipal de Saúde/Juara na pessoa de seu representante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido exordial, e 

concedo a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora 

respeite a jornada de trabalho máxima de 20 (vinte) horas semanais, 

fixadas pelo art. 22 da Lei Complementar Municipal n° 031/2.007, 

devidamente integrada pelo disposto nos arts. 8° e 22 da Lei Federal n° 

3.999/61.Custas ex lege.Honorários incabíveis.Sentença sujeita ao 

reexame necessário.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 3992-44.2014.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Amadeu Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação Cautelar Incidental de Arrolamento de Bens com Pedido 

de Liminar ajuizada por SARA AMADEU DANTE proposta em desfavor de 

JOSÉ MACHADO, buscando, em apartada síntese, a concessão de liminar, 

para impedir a dilapidação do patrimônio adquirido pelo casal.

O pedido liminar foi indeferida às f. 59-60.

Contestação às f. 69/82.

Às f. 136 determinou-se que os autos fossem encaminhados à CEJUSC 

para tentativa de conciliação das partes.

Em seguida, às f. 144-145, a parte autora peticiona pugnando pela 

extinção da demanda por perda do objeto, e via de consequência o 

cancelamento da audiência aprazada.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Sem delongas, denota-se dos autos que o objeto da lide já foi solucionada 

nos autos código 67156.

De fato, diante dos argumentos acima alinhavados, não faz sentido o 

prosseguimento da demanda. Afinal, decorre esse raciocínio da própria 

lógica processual.

CANCELO a audiência aprazada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, tendo em vista a perda superveniente do 

objeto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos art. 

485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25311 Nr: 3353-70.2007.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Vassoler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:14341-E, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Considerando a devolução da carta precatória (482/484), manifestem-se 

as partes.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 1128-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Coutinho Lopes, Maria das 

Graças Coutinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos guia de 

pagamento de diligenia, já que a petição veio acompanhada apenas do 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 4173-26.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos guia de 

pagamento de diligenia, já que a petição veio acompanhada apenas do 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42940 Nr: 54-12.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. Y. Trentin - Madeiras - EPP, Marcos 

Guilherme Trentin, Edson Nildo Bortoncello, Claudia Mara Trentin 

Bortoncello, Zarife Maria Yared Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a juntada das 

correspondências devolvidas às fl.120/124, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40347 Nr: 799-26.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique Macedo 

Bazotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Ferreira Vaz Filho - 

OAB:169034/SP, José Ferreira Vaz Filho - OAB:169034/SP, Priscila 

da Silva Barbosa - OAB:267.253 SP

 Intimar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.436/471, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41948 Nr: 2380-76.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Domingues, Valéria Souza Galvão 

Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Kasuo Mori, Seetiko Kimura Mori, 

Masachi Mori, Lumiko Mori, Aparecida Yuko Mori, Sergio Satoro Mori, 

Edson Mori, Luzia Yuri Ribeiro, Tereza Yoshimi Mori Kato, Olivia Memi Mori, 

Eliza Mori Fedri, Helio Toshio Mori, Juliana Hiromi Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.376/377, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 703-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Altamir Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Garutti de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Rodrigues da Silva - 

OAB:15446MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57063 Nr: 3296-76.2012.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Galtarrossi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Galtarrossi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTINA GALTARROSSI DE OLIVEIRA, 

Cpf: 77198778100, Rg: 1.005.044, Filiação: Pedro Galtarossi e de Rosa 

Galtarossi, data de nascimento: 20/02/1936, brasileiro(a), natural de Boa 

Esperança do Sul-SP, viuvo(a), aposentada, Telefone (66) 3556-2711 e 

atualmente em local incerto e não sabido ROSA GALTARROSSI DE 

OLIVEIRA, Cpf: 04407778105, Rg: 1399760-2, Filiação: Santina Galtarrossi 

de Oliveira e Joquim Barbosa de Oliveira, data de nascimento: 30/09/1966, 

brasileiro(a), natural de Ivinhema-MS, do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS SUPRACITADOS, QUE JULGOU PROCEDENTE O 

PEDIDO DO AUTOR, DECLARANDO A INCAPACIDADE ABSOLUTA DO(A) 

INDTERDITADO(A) ROSA GALTARROSSI DE OLIVEIRA PARA GERIR E 

RESPONDER PELOS ATOS DA VIDA CIVIL, NOMEANDO A SRA. SANTINA 

GALTARROSSI DE OLIVEIRA, PARA ENCARGO DE CURADORA DA 

INTERDITANDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo a inicial e documentos que a 

acompanham, vez que atendidos os requisitos dos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil.Considerando os fatos alegados e a 

necessidade de se amparar o interditando material e socialmente, antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial e nomeio 

como curador provisório da interditanda a Sra. SANTINA GALTARROSSI 

DE OLIVEIRA, exclusivamente para fins previdenciários.Lavre-se termo de 

curatela provisória com as cautelas legais e de estilo.Designo o dia 10 de 

abril. Intime-se pessoalmente a Sra. SANTINA GALTARROSSI DE 

OLIVEIRA para assinar o termo de curatela provisória.Ciência ao Ilustre 

Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciane Maria Vollmer, 

digitei.

Juara, 06 de outubro de 2017

Luciane Maria Vollmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 1590-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

02781342114, Rg: 2017322-9, Filiação: Rosana Aparecida da Silva e 

Geraldo Lourenço da Silva, data de nascimento: 06/05/1995, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: DECRETO a interdição de Adriana Aparecida da Silva, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora a Sra. Geraldo Lourenço da Silva,

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Adriana Aparecida da Silva, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curadora a Sra. Geraldo Lourenço da Silva, devendo ser expedido o 

respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei n.º 

1.060/50. Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C. Em Juara/MT, 07 de julho de 2017. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 09 de janeiro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65375 Nr: 2556-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Perez Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao teor da do despacho fl.65-v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59635 Nr: 2168-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Valdemar Teodoro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMARA DA SILVA FERREIRA, Rg: 

1653646-0, Filiação: Valdemar Teodoro Ferreira e Maria da Silva Ferreira, 

data de nascimento: 06/07/1984, brasileiro(a), natural de Porto dos 

Gaúchos-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 3556-4742. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Samara da Silva Ferreira, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curador definitivo o Sr. Valdemar Teodoro Ferreira, devendo ser expedido 

o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. Em Juara/MT, 26 de junho de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60653 Nr: 3268-74.2013.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Eugenia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Eugenia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINA EUGENIA DE PAULA, Cpf: 

04713895105, Rg: 2410230-0, Filiação: Luzia Eugenia de Souza e Helio 

Francisco de Paula, data de nascimento: 02/05/1993, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: DECRETO a interdição de MARINA EUGENIA DE PAULA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora a Sra. Silvana Eugênia de Paula, 

devendo ser expedido o respectivo termo de compromisso.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de MARINA EUGENIA DE PAULA, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curadora a Sra. Silvana Eugênia de Paula, devendo ser expedido o 

respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei n.º 

1.060/50. Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C. Em Juara/MT, 21 de julho de 2017. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 09 de janeiro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 2811-76.2012.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcilene Bertoncello Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Luzia Cheron Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DURCILENE BERTONCELLO MARTINS, 

Cpf: 57151458134, Rg: 0826940-8, Filiação: Valdomiro Bertoncello e 

Aparecida Luiza Cheron Bertoncelo, data de nascimento: 31/03/1971, 

brasileiro(a), natural de Ivaitinga-PR, casado(a), tecnica em /enfermagem, 

Telefone 84366342. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Aparecida Luzia Cheron Bertoncello, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, 

nomeando como curadora a Srª. Durcilene Bertoncello Martins, devendo 

ser expedido o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas serão suportadas pela 

requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo legal. CIÊNCIA ao MPE. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41977 Nr: 2409-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vieira Morales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Morales Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMÃO MORALES REQUENA, Cpf: 

32438591820, Rg: 5.876, Filiação: Romão Morales Sanches e de Maria 

Requena Lopes, data de nascimento: 03/04/1939, brasileiro(a), natural de 

Birigui-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL A SEGUIR TRANSCRITA EM RESUMO, BEM COMO DA 

R. DECISÃO/DESPACHO PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO E, CONSIDERANDO TUDO MAIS 

QUE DOS AUTOS CONSTAM, E COM EMBASAMENTO NO LAUDO 

PERICIALE, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECRETO A INTERDIÇÃO DE ROMÃO 

MORALES REQUENA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE 

IDENTIDADE RG Nº 5.876 SSP/MT, INSCRITO NO CPF SOB Nº 

324.385.918-20, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE 

EXERCER TODOS OS ATOS DA VISA CIVIL, COM FUNDAMENTO NO ART. 

3º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL E, EM CONSEQUÊNCIA, NOMEIO-LHE 

CURADORA SRA. MARIA VIEIRA MORALES, QUE DEVERÁ PRESTAR 

COMPROMISSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (ART. 1.187 DO CPC). 

POR CONSEQÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 9, 

III, DO CÓDIGO CIVIL/2002, INSCREVA-SE A PRESENTE NO REGISTRO 

CIVIL E PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA LOCAL E NO ÓRGÃO OFICIAL, 03 

VEZES, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 27 de novembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61796 Nr: 4417-08.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelena Martins Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.102/109, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 4789-54.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BANCO BGN S/A, CNPJ: 

00558456000171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que não foi encontrado 

nenhum endereço diverso do já constante nos autos, DEFIRO o pedido de 

f. 54/55. I - Cite-se a parte requerida por edital;II - Decorrido o prazo de 

defesa, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial da parte requerida, razão 

porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, ex 

vi do art. 335 do NCPC.III - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora 

para querendo, impugná-la no prazo legal.Após, concluso para 

deliberação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de maio de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68616 Nr: 614-46.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento.Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).No caso em apreço, trata-se de 

mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio de 

recurso próprio.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 935-81.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Celso Stanczyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista 

Gusmão - OAB:3127-A

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, visando suprir suposta omissão, contradição e 

obscuridade na sentença de ref. 55.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

Demais disso registro que analisando a sentença atacada, não vislumbro 

nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que 

os embargos em tela almejam a reforma do mérito do julgamento.

Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão ou sentença quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que 

somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem recurso de 

revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos 

vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e 

omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no 

v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. 

(ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não constituem recurso de 

revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos 

vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e 

omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e obscuridade no 

v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da matéria apreciada. 

(ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017).

No caso em apreço, trata-se de mero inconformismo com a sentença que 

deverá ser atacada por meio de recurso próprio.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO os EMBARGOs DE 

DECLARAÇÃO oposto.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 604-41.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Ribeiro Idiarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renovaveis-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os embargos à 

execução, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.Translade-se cópia desta 

sentença nos autos de execução, e, oportunamente, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 842-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por BANCO DO 

BRADESCO S/A, visando suprir suposta contradição na sentença de fls. 

387/389, eis que embora o julgamento tenho sido de improcedência, houve 

condenação da parte requerida em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante/requerida, eis que o 

dispositivo está em contradição com os fundamentos da sentença, pois 

condenou a requerida em custas e honorários, quando deveria constar 

condenação da parte requerente.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo os embargos de declaração e os 

PROVEJO para sanar a contradição apontada, passando o dispositivo a 

constar: “Condeno a parte REQUERENTE ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, observada a natureza da causa, o trabalho 

desenvolvido pela profissional e o local de sua prestação, nos termos do 

§2º do art. 85 do diploma processual civil”.

No mantenho, incólume os demais termos da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104893 Nr: 523-48.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç ATrata-se de pedido de busca e apreensão embasado em 

Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, pelo qual o requerente 

Bradesco Financiamento, pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse de Vera Lucia Gomes da Silva, aduzindo que a requerida 

encontra-se inadimplente desde a data de 30/10/2017.Em decisão de 

ref.04, na data de 29.01.2018 determinou-se a emenda da inicial, a fim de 

que a parte autora comprovasse a mora da devedora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Em ref.09, a parte 

autora requerer dilação de prazo para que acoste aos autos a 

comprovação da mora. É o breve relatório.Inicialmente, constato que a 

parte requerente deixou de cumprir as determinações de ref. 04, que 

determinou a emenda a inicial, a fim de que a autora comprovasse a mora 

da parte devedora, eis que como dito na decisão que determinou a 

emenda da inicial, a comprovação é requisito essencial para o “start” 

processual desta natureza.Considerando que a parte autora teve prazo 

hábil para comprovar o requisito essencial para propositura desta ação 

(mora do devedor) e não o fez, INDEFERIR o pedido de dilação de prazo é 

medida que se impõe, devendo o processo ser extinto.[...].FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único 

do artigo 321 do CPC e por consequência julgo e declaro extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, arquive-se com as devidas anotações e baixas no 

relatório.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 4484-70.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Arinos Ltda, Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042, Roberto Carlos Mailho - OAB:3.047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:7715/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:MT/4062, Victor 

Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 127-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva Matos, Geraldo da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62842 Nr: 295-15.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassio Conrado do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvair Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT
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 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13005 Nr: 1602-53.2004.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 3713-92.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Fernandes da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64085 Nr: 1444-46.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Almeida Barros- PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73537 Nr: 2923-40.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro do Nascimento, Erta Vicente do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Marines Pellizzari do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooper. de Crédito Rural do Vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 806-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ricardo Borba Azoia, Fernando Manoel Borba 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Cazella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63247 Nr: 679-75.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Mariano dos Santos, Gessica Aline Mariano Vogt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 2423-08.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Leia Souto Teroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64363 Nr: 1698-19.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Cruz Magalhaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62052 Nr: 4680-40.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza de Oliveira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 2183-19.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samara Juliana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

Constado que a apelada devidamente intimada não apresentou 

contrarrazões recursais, razão pela qual determino a imediata remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 3438-46.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Vilela Nunes, Rosimeire Vilela Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, OFICIE-SE a parte requerida, bem como diretamente a 

Gerência Executiva do INSS em Sinop/MT, situada na Av. Figueiras, nº 

1.354, Centro, Sinop/MT, DETERMINANDO a implantação do benefício 

concedido à parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, consignando nas 

intimações que não havendo a comprovação da implantação do benefício 

em favor da autora, será efetivado o bloqueio da multa via BACEN.

Outrossim, verifico que a autarquia interpôs recurso de Apelação, para 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Assim, considerando que a parte apelada, devidamente intimada não 

apresentou as contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65095 Nr: 2342-59.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, OFICIE-SE a parte requerida, bem como diretamente a 

Gerência Executiva do INSS em Sinop/MT, situada na Av. Figueiras, nº 

1.354, Centro, Sinop/MT, DETERMINANDO a implantação do benefício 

concedido à parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, consignando nas 

intimações que não havendo a comprovação da implantação do benefício 

em favor da autora, será efetivado o bloqueio da multa via BACEN.

Outrossim, a autarquia interpôs recurso de Apelação, para conhecimento 

da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Assim, considerando que a parte apelada, já apresentou as 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42680 Nr: 3108-20.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Barboza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43286 Nr: 397-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Cachimbo Vale do Arinos Produtos 

Agropecuarios Ltda, Lucimara Casagrande Brunetto, Jacir Montagna, 

Ademir Antonio Brunetto, Milton Heitor dos Santos, Loreni Batistella dos 

Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola Cachimbo Industrial 

Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - OAB:, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Bulhões Neiva 

- OAB:14.984

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55918 Nr: 2143-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 3860-21.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdS, LFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18845 Nr: 1307-45.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Salomão Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26977 Nr: 4956-81.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabete Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77476 Nr: 914-71.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27737 Nr: 324-75.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS, Clarice Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55575 Nr: 1788-95.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailza Maria de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30232 Nr: 2799-04.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Marques Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 3134-23.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34525 Nr: 2099-91.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Ricardo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32480 Nr: 536-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euzenira Marçal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61403 Nr: 4014-39.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65518 Nr: 2665-64.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Valdir Leandro Cavichioli, 

Luiz Carlos Carassa, Roberto Sachetti, Fabio Alves Donizeti, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, João Aparecido Cardoso, Rosangela Cristina 

Santelli, Andreia Cristina Correia Sichieri, Wilson Aluizio da Silva Figueira, 

Clínica Médica Vale do Arinos Ltda, Clinica Médica São Paulo Ltda - EPP, 

Figueira e Chaves Ltda, Marilza Helena Rodrigues Viana, Francisco de 

Assis Domingues, Fernando do Nascimento Melo, Haroldo Hatanaka, 

Luciana Bevilacqua Barros, Takaaki Hosoume, Vanilda de Souza, São 

Lucas Prestadora de Serviços e Atividades Hospitalares Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Fabio Alves 

Donizeti - OAB:12.674, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Giana Vanessa Micheletti - OAB:13007, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - 

OAB:14143, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, LUIZ 

CARLOS CARASSA - OAB:4223, Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981, 

Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY SANDRO CUNHA - 

OAB:5030, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39864 Nr: 323-85.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Donizete Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36919 Nr: 1087-08.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10529 Nr: 176-50.1997.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel, Aristides José Botelho de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoefa Costa Zago, Guilherme Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39727 Nr: 188-73.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 3527-69.2013.811.0018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 522 de 833



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2870-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina, Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 4408-46.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35856 Nr: 21-90.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 360-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cordeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40855 Nr: 1296-40.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cruz Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Paulino da Silva, Afranio 

Paulino da Silva, Espolio de Jesulinda Faustina de Carvalho, Maria 

Aparecida Labadessa, Eva Paulino Lopes, João Batista da Silva, Jonas 

Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 4792-09.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Aparecido Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse 

de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo.Condeno a parte 

requerente, em custas processuais e honorários advocatícios no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.Com o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 577-58.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Paulo Alves Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Vilson Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, SilvioLuiz de Oliveira - 

OAB:3.546-A

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66284 Nr: 3226-88.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Maciel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfranio Paulino da Silva, Maria Aparecida 

Labadessa, João Batista da Silva, Jonas Paulino da Silva, Eva Paulino 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2113-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

I. Defiro o pedido de fls. 135 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora do imóvel registrado na matrícula n. 8.752 do CRI de 

Juara-MT, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de 

diligência.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO do bem imóvel 

penhorado.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os 

autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 2440-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LD, GD, ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 942-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lima de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16.273/MT

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 148.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pelo requerente.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, notadamente quanto ao pagamento integral do valor do 

veículo objeto da busca e apreensão.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62587 Nr: 53-56.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC, Dalila Correia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vaz Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 3175-19.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gema Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Peniani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Gabriela Vieira Adami - 

OAB:14043

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 6005-11.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJP, VOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte 

requerida/reconvinte acoste aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias o 

comprovante de recolhimento das custas processuais.Com a juntada das 

custas, intime-se o requerente/reconvindo para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 343, §1º do CPC).Após, concluso para 

deliberação.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 2704-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMACrJCCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40573 Nr: 1024-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio Cesar 

Cavalcante Vedoveto, Irene da Silva Yakabe, Joaquim Yakabe Junior
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Yakabe - rep. Joaquim 

Yakabe Junior, Angela Cristina Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40930 Nr: 1370-94.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio Cesar 

Cavalcante Vedoveto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni da Silva Yacabe, Angela Cristina Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62836 Nr: 290-90.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCV, JC, EdMACrJCCV, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JYJ, ACY, EdJY-rJYJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 4571-26.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queila Cristina Moreira Nass

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 815-43.2012.811.0018

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdomiro Santos de Souza, Jose Francisco 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Lopes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35001 Nr: 2578-84.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moaci Barbosa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Atlantico Fundo de Investimentos Em 

Direitos Creditorios NP, Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Eladio Miranda de Lima - OAB:13242-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 1956-97.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raiumunda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante da certidão do oficial de justiça de fls. 32, noticiando que não foi 

possível a citação da parte requerida por ser ela falecida, intime-se a parte 

autora para que em 15 (quinze) dias acoste aos autos certidão de óbito de 

Maria Raimunda da Silva, bem como para emendar a inicial e retificar o polo 

passivo da demanda, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55227 Nr: 1426-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63902 Nr: 1278-14.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pantanal Industria e Comercio de Carnes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8244B/MT, MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 10.07.2018 às 15h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 525 de 833



NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40599 Nr: 1050-44.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, José Márcio Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64371 Nr: 1706-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle Pelizaro 

Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37032 Nr: 1200-59.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Somensi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42934 Nr: 48-05.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Moraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42481 Nr: 2909-95.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

10.07.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38537 Nr: 2562-96.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Geraldo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

requerido por ambas as partes nos autos, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 10.07.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.
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 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33413 Nr: 1128-09.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Ribeiro Idiarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 32.

Intime-se o executado para reforçar a penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 3561-44.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, com a finalidade de adequar o pedido para liquidação e cumprimento 

de sentença para o procedimento comum (art. 509, II do CPC), nos termos 

do artigo 319, inciso III, do NCPC, sob pena de extinção (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC).Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42444 Nr: 2872-68.2011.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse”, movida por BANCO 

ITAUCARD S/A, em face de RICARDO JOSÉ SANTANA, qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro a parte requerente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 93), mantendo-se inerte (f. 96).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte requerente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2769-90.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10662 Nr: 81-88.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Bevilácqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-Departamento de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A/MT, Mário Marcio de Lara Soriano - OAB:3.946-MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria a devolver os autos, no prazo de 24h, nos termos 

da portaria n. 004/2018 - JASM - 2ª Juara e Portaria nº 31/2018 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 4172-41.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 188 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 527 de 833



quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23765 Nr: 1770-50.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque de Moraes, Reginaldo Gomes de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Inaldo Xavier de 

Siqueira Santos Neto - OAB:9.270MT, Rodrigo Sampaio de Oliveira - 

OAB:9.259, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de fls. 113 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 24/07/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-08.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERRAZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DA SILVA POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 24/07/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14022 Nr: 2279-83.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a concretização da Busca e Apreensão, promovo a INTIMAÇÃO da 

parte Exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 63024 Nr: 470-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Mendes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO MENDES RODRIGUES, Cpf: 

03246630135, Rg: 1902988-8, Filiação: Admilson Mendes Rodrigues e de 

Maria Aparecida Rodrigues, data de nascimento: 21/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, ser. gerais/lavador de carros/cabeleleir, 

Telefone (66) 9697-9168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...] no dia 09 de fevereiro de 2014, por volta das 

23h30min, nas vias públicas da cidade, [...] o acusado CRISTIANO 

MENDES RODRIGUES conduzia veículo automotor, qual seja, uma 

motocicleta Honda XLR 125, placa JYX75003, cor vermelha, com 

capacidade psicomotora altera (sic) em razão da influência de álcool, 

estando com concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de 

ar alveolar. [...]

Despacho: D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I AFrustrada a tentativa 

de citação pessoal do acusado, consoante certidão constante dos autos, 

é o caso, em tese, de citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP. 

Todavia, antes devem ser adotadas algumas cautelas.Sim, pois nos 

termos do enunciado n° 351 da Súmula do STJ, é nula a citação por edital 

de réu preso na mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a 

sua jurisdição. Demais disso, o STF já asseverou que “... para a tentativa 

de citação pessoal, antes da citação por edital, o que se exige é o 

exaurimento das providências razoáveis, possíveis e com perspectiva de 

êxito na localização do réu”. (Supremo Tribunal Federal STF; HC 120.120; 

MT; Segunda Turma; Relª Minª Carmen Lúcia; Julg. 18/12/2013; DJE 

12/02/2014; Pág. 59).FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino:a) 

Oficie-se a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;b) 

Após, e caso a resposta seja negativa, DETERMINO a consulta do 

endereço do acusado nos sistemas conveniados do TJMT, a que tem 

acesso a Gestora da Vara. Havendo respostas positivas, expeça-se novo 

mandado de citação;c) Restando infrutíferas as diligências, determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 05 de junho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110977 Nr: 3397-06.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Civil de Juara MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidivaldo do Amaral Pereira, Sidmar Alexandre 

Barroso da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado, em que a parte afirma não 

estarem presentes os requisitos necessários para a sua manutenção.

Pois bem. O procedimento penal é o desenvolvimento sequencial e 

escalonado de atos processuais que objetivam possibilitar, ao final do 

curso processual, a prolação da sentença de mérito.

 Bem por isso, os atos processuais devem obedecer a uma marcha para a 

frente, não se repetindo atos processuais já realizados, 

desnecessariamente.

In casu, o pedido de revogação da preventiva não ataca nenhum dos 

fundamentos fáticos/jurídicos da decisão que decretou a prisão 

processual, não agregando qualquer fato ou alegação nova. Em verdade, 

o pedido formulado se trata de um formulário padrão que não se presta a 

contrastar os pontos cardeais da decisão.

Tal conduta, puramente protelatória, já que não subsume o fato à norma, 

viola o princípio da dialeticiadade, pois visa provocar um novo 

pronunciamento do Poder Judiciário, em questão já decidida, sem 

acrescentar qualquer alegação/fato novo capaz de alterar a situação 

processual, ou mesmo infirmar os fundamentos da decisão que se 

pretende revogar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS 

QUE TRAZEM ARGUMENTOS EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS 

ABORDADOS NA SENTENÇA. OFENS A AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o princípio da motivação 

(dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Recurso não 

conhecido. (TJMT; Rec 852/2013; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. 

Hildebrando da Costa Marques; Julg. 15/04/2014; DJMT 08/05/2014; Pág. 

114). Grifou-se.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS não conheço do pedido de revogação da 

prisão preventiva (ref. 36), por ofensa ao princípio da dialeticidade, 

mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do 

denunciado.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102216 Nr: 7868-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Junior de Melo, Giovani dos Santos 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc,

Recebo os recursos de ref. 96, interposto pela defesa dos denunciados 

Eduardo Júnior de Melo e Giovani dos Santos Domingues nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000967-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000967-77.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: NOELI 

TRINDADE ZOPELLARO EXECUTADO: MARIO ROMERO GODOY Vistos. 

Conclusão equivocada. Cumpra-se conforme determinado no despacho de 

ID. 11730652, atentando-se a Secretaria para a necessidade de maior 

diligência e acuidade no impulsionamento dos feitos eletrônicos à 
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conclusão. Às providências. JUÍNA, 5 de junho de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 26/7/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

preparo da Carta Precatória para citação da requerida com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 21/6/2018 às 10h 

na sala de Audiências do CEJUSC, bem como INTIMÁ-LO para que 

apresente, com URGÊNCIA, o correto endereço dos requeridos para a 

citação e intimação da audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 534,00 (QUINHENTOS E 

TRINTA E QUATRO REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO BAIRRO MODULO 05 E NA GLEBA IRACEMA I PARA A 

CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERVAN BATISTA SIMAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes para comparecer na audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 21 de junho de 2018, às 

10h30min, na sala de audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (RÉU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 28/6/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (RÉU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ 

REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO CITAÇÃO, 

NO BAIRRO DO MODULO 05 E NA CIDADE DE CASTANHEIRA. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BISPO (RÉU)

SAMUEL BISPO (RÉU)

CLAUDIONOR BISPO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E 

OITO REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO BAIRRO 

MODULO 05 E NA GLEBA CAIABI. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE 

DE CASTANHEIRA. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (RÉU)

ANA MARIA FERNANDES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(s) BAIRRO(S) MODULO 

05, BEM COMO INTIMÁ-LO PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000967-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 5 DE JULHO DE 2018 

ÀS 13h30MIN.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR AS PARTES PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 23 DE AGOSTO DE 

2018 às 8h40min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102687 Nr: 3540-13.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDANHA CONSTRUTORA-EPP, LAZARO MENDANHA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, GOVERNO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, CÉLIA REGINA ARMANI, SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DO ESTADO - SINFRA, BANCO FAMÍLIA PAULISTA 

S/A, FABIANE RODRIGUES CAMPOS, PETERSON FELBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT, NADER 

THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REGINA COELI PACINI DE 

MORAES FORJAZ - OAB:OAB/SP 204.475

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

MANIFESTAREM, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 

205: "[...] Outrossim, Manifestem-se os requeridos sobre o pedido contido 

à fl. 205, no prazo legal. Após, venham-me os autos conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101687 Nr: 2656-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCR, LCCR, MMC, VCB, JLB, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B, JORGE 

BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DOS AUTORES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FLS. 443/447.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 3894-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMLU, ABSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 4258-10.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERISVALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO 
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MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, BAIRRO SANTA RITA. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107833 Nr: 1485-55.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104889 Nr: 4946-69.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RODRIGUES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 3991-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO KITES DA NÓBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS À FL. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 2890-05.2010.811.0025

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM PREÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, À FL. 

142-V, NO PRAZO LEGAL; BEM COMO PARA QUE EFETUE O 

PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA 

REAIS), EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). 

OFICIAL(IS) DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 142-V. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111227 Nr: 3190-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Maria 

Aparecida Gomes Pardim para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinha com Clemenciano Pereira Pardim, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O DIVÓRCIO 

na forma assentada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da 

Lei n° 6.515/77 c.c. artigo 226 § 6º da Constituição Federal. Isento as 

partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 

1.060/50.Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo 

Cristiano Zandoná, inscrito na OAB/MT 16.829, FIXO em seu favor, 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da 

OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil respectivo, devendo constar o nome da 

requerente como Maria Aparecida Gomes.Após, feitas as devidas 

anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.Juína/MT, 4 de junho de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 3468-31.2011.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 235-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 4344-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA FRASSETTO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, 

ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, SILVIA RAMOS NASCIMENTO, 

CAROLINE RAMOS PENTEADO, THALES MAGNO RAMOS PENTEADO, 

ROGÉRIO ARANTES PENTEADO, REJANE ARANTES PENTEADO, MICHAEL 

DIAS MACHADO PENTEADO, VALDIRENE DIAS MACHADO, CHRISTIANE 

ARANTES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:OAB/MT 4.198

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS - 
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ARS NEGATIVOS - ÀS FLS. 151/154-V.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110748 Nr: 2934-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE INTERESSADA PARA COMPARECER 

À SECRETARIA E RETIRAR OS DOCUMENTOS DESENTRANHADOS, 

CONFORME PEDIDO DE FLS. 222/223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88712 Nr: 2843-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO JOSÉ CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 88712

DESPACHO

Vistos em correição.

Para fins do deferimento do pedido de penhora on-line para realização do 

tratamento, a parte autora deverá apresentar 03 (três) orçamentos 

relativos ao tratamento médico que necessita, com a devida especificação 

das despesas principais e acessórias, demonstrando de forma analítica o 

valor e os materiais a serem utilizados (art. 10 do Provimento n. 

02/2015-CGJ/MT), apresentando em cada orçamento os dados bancários 

e CNPJ’s dos prestadores do serviço (clínicas, hospitais particulares, etc).

No que se refere à multa cominatória, o Exequente deverá utilizar a via 

adequada (precatório) para o seu recebimento.

Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54718 Nr: 5866-19.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DE QUEIROZ CALÇADOS, JOSÉ ALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO DO FEITO.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial (fl. 282). Para tanto, REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 24/07/2018, às 09hr.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137628 Nr: 1675-13.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 Vistos,

Trata-se de pedido de transferência formulado pelo recuperando Luciano 

de Oliveira Santana para a Comarca de Cuiabá/MT ou Rondonópolis/MT, 

sob a alegação de aproximação familiar (fl. 172-184), sobre o que o 

Ministério Público nada requereu.

Muito bem.

Ante o teor do Provimento n. 01/2018/CGJ, o qual atribuiu a incumbência 

para acomodação da população carcerária nas unidades penitenciárias 

deste Estado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - 

SEJUDH, independentemente de prévia anuência das autoridades judiciais 

estaduais de origem e destino, OFICIE-SE à SEJUDH para que INFORME, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se há vaga para acolhimento do recuperando nas 

apontadas Comarcas, instruindo-se com cópia do pleito de transferência.

Com a resposta positiva, OFICIEM-SE as unidades prisionais envolvidas 

para que promovam o recambiamento do recuperando entre as Comarcas 

e OFICIE-SE ao Juízo da Comarca em que for detectada a vaga, 

remetendo-se este PEP, com o cálculo de pena atualizado e homologado, 

com as remições, se houver, nos termos do art. 1.580 , da CNGC.

Sendo a resposta negativa, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da 

Vara no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

Por fim, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação quanto 

ao cálculo realizado nestes autos, conforme Resolução n. 113/2010 do 

CNJ e CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, servindo a presente como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, KANANDA COSTA e 

RODRIGO DA SILVA, tendo em vista a certidão do meirinho de fl. 826 

(verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2616-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SERGIO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 119523 Nr: 1105-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147 do CP, caput, na forma do art. 71, ambos do 

CP, c/c as implicações da Lei n. 11.340/2006 (1º fato); art. 129, caput, (2º 

fato); art. 147, caput, (3º fato); art. 330 (5º fato); art. 329, caput, (6º fato); 

art. 331 (7º fato), todos do CP e; art. 306 do CTB (4º fato), na forma do 

art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida no dia 24 de maio de 2016 (fl. 52-54).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia às fl. 58-65.

 Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi 

ouvida uma testemunha, ocasião em que foi decretada a revelia do 

acusado. O Representante do Ministério Público apresentou suas 

alegações finais orais, requerendo a condenação do acusado nos exatos 

termos da denúncia e a Defesa, por sua vez, pela absolvição do acusado.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Analisando detidamente a prova produzida, noto que há materialidade e a 

autoria de todos os crimes imputados ao acusado.

Com efeito, a testemunha PM Edinei de Oliveira declarou em Juízo, grosso 

modo, que a guarnição estava passando no local dos fatos e foi chamada 

pela vítima que relatou ter sido agredida fisicamente (havia manchas de 

sangue nela) e ameaçada pelo seu convivente, bem como que este teria 

quebrado todos os móveis e empreendido fuga.

Acrescentou que ao localizá-lo, o acusado, embriagado, AVANÇOU COM 

A MOTOCICLETA SOBRE A GUARNIÇÃO, vindo a cair, e ao se levantar 

jogou um capacete contra a guarnição, atacando-a com socos e 

pontapés, bem como xingando os policiais com os seguintes dizeres: 

“bando de safados, BANDIDOS e filho de uma puta”, depoimento 

corroborado pelos demais policiais na fase policial.

Essa narrativa é corroborada pela palavra da vítima Cláudia da Silva na 

Depol ao noticiar que discutiu com o acusado por motivo fútil e quando o 

visualizou chegando, saiu de sua residência, indo em direção a casa de 

sua vizinha Maria Aparecida, ocasião em que ligou para o acusado e disse 

para ele retirar seus pertences da residência, momento em que ele a 

xingou de “vagabunda” e desligou. Ato contínuo, o acusado foi até a 

residência de sua amiga procurando pela vítima, dizendo: “CADÊ A 

VAGABUNDA?”

Segue dizendo que correu e o acusado começou a agredir fisicamente a 

vizinha da vítima, Maria Aparecida, desferindo um chute em sua cabeça, 

derrubando a vítima ao solo, e quando já estava caída desferiu um chute 

em seu braço. Declarou ainda que o acusado quebrou todos os móveis de 

sua casa e da casa de sua vizinha Maria Aparecida, e somente não foi 

agredida fisicamente porque conseguiu correr. Disse, ainda, que o 

acusado estava aparentemente embriagado, lembrando que já havia 

denunciado o acusado três vezes por violência doméstica. Por fim, relata 

que toda vez que tentou terminar o relacionamento o acusado lhe agride 

fisicamente e ameaça dizendo: “SE VOCÊ TIRAR MEU FILHO DE MIM, 

MATO VOCÊ E SUA MÃE”.

Nessa mesma toada, a vítima Aparecida Maria Pessoa de Campos 

declarou na Depol, grosso modo, que a sua vizinha Cláudia foi até sua 

residência para fugir do seu ex-convivente, oportunidade em que Cláudia 

ligou para o acusado dizendo que era para retirar seus pertences e ir 

embora. Ato contínuo, o acusado foi até sua residência e Cláudia saiu 

correndo, momento em que o acusado entrou em sua residência e 

começou a agredi-la fisicamente, desferindo um chute em sua cabeça, 

derrubando a vítima ao solo e quando estava caída sofreu mais um chute 

no braço.

 Declarou ainda que o acusado correu atrás dela dizendo: “VOU MATAR 

ESSA DESGRAÇADA”, retornando para sua residência, oportunidade em 

que quebrou todos os seus móveis e eletrodomésticos, bem como os da 

casa de Cláudia.

O laudo de lesão corporal relativo à vítima Aparecida Maria Pessoa de 

Campos aponta que houve ofensa à integridade corporal com instrumento 

contundente, cujo mapa topográfico aponta a existência de equimoses no 

terço inferior do antebraço, terço superior da coxa, terço médio da coxa e 

na rotuliana.

Na fase inquisitorial, o acusado declarou, grosso modo, que ingeriu bebida 

alcoólica no dia 20/03/2016 e ficou irritado com sua ex-convivente, em 

razão de ela “ficar dando atenção às conversas” de Aparecida, e quando 

chegou em casa Cláudia tinha ido para a casa de sua vizinha, momento em 

que foi atrás de Cláudia com intuito de conversar, mas quando lá chegou 

esta já começou a xingá-lo de “vagabundo”.

Foi nesse contexto que o acusado justificou não ter gostado da atitude de 

Aparecida e por isso quebrou alguns pertences de sua residência, 

esclarecendo que “não estava em condições de pilotar a motocicleta, pois 

havia ingerido bebida alcoólica o dia todo”, tendo caído com a motocicleta, 

momento em que foi preso, negando os demais fatos.

Tais fatos são suficientes para o edito condenatório em relação a todos os 

crimes a ele imputados: ameaça, lesão corporal e resistência à prisão, 

sendo irrelevante o estado de embriagues do acusado (“actio libera in 

causa”) para afastar o crime de desacato.

Confira-se julgado que segue esse raciocínio:

“(...) Impõe-se a condenação pelos crimes de desacato, resistência (...) 

sendo irrelevante o estado de embriaguez e/ou o uso de entorpecente não 

culposo e voluntário” (Apelação nº 0001920-81.2014.8.22.0017, 2ª 

Câmara Criminal do TJRO, Rel. Marialva Henriques Daldegan Bueno. j. 

17.02.2016, unânime, DJe 23.02.2016).

De resto, a resistência não foi somente um debelar-se da prisão, mas 

ataque direto aos policiais, avançando com a motocicleta sobre eles e 

contra eles jogando o seu capacete, atacando-os com socos e pontapés.

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria dos crimes. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu IZAIAS DE OLIVEIRA 

ANDRADE, como incurso nas penas art. 147 do CP, caput, c/c as 

implicações da Lei n. 11.340/2006 (1º fato); art. 129, caput, (2º fato); art. 

147, caput, (3º fato); art. 330 (5º fato); art. 329, caput, (6º fato), art. 331 

(7º fato), todos do CP e art. 306 do CTB (4º fato), na forma do art. 69 do 

CP.

 Passo à dosimetria da pena.

1. DO DELITO PREVISTO NO ART. 147 DO CP (1º FATO)

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mes de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE
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Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

2. DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, (2º FATO)

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

3 (três) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

 Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 3 (três) meses de detenção.

3. DO DELITO PREVISTO NO ART. 147 DO CP (3º FATO)

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mês de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

 4. DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 CTB (4º FATO)

 PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

3) conduta social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social;

4) personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 6 (seis) meses 

de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

5. DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP (5º FATO)

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 

(dez) dias-multa.

6. DO CRIME PREVISTO NO ART. 329 DO CP (6º FATO)

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

02 (dois) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 02 (dois) meses de detenção.

7. DO CRIME PREVISTO NO ART. 331 DO CP (7º FATO)

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;
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 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

06 (seis) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção.

8. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena em 1 

(UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 20 

(VINTE) DIAS-MULTA.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não apresentou Carteira 

Nacional de Habilitação, DETERMINO, caso ele tenha adquirido, a 

SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso não, 

PROÍBO o acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

violência, nos termos do art. 44 do Código Penal, DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

06) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 73. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

Após, ao ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107453 Nr: 1335-74.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de REGINALDO DA SILVA MENDONÇA, qualificado nos autos, 

como incursos nas penas dos arts. 129, § 9º (três vezes), art. 147 e art. 

163, I, c/c o art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 18.08.2015 (fl. 53/54).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia às fl. 59/60.

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha, procedido 

com o interrogatório do réu.

 Em seguida, o Ministério Público apresentou memoriais finais requerendo a 

condenação do acusado pelo crime de ameaça e lesão corporal, com 

reconhecimento do crime continuado, bem como condenação pelo crime 

de dano qualificado (fl. 85-91), enquanto a Defesa pugnou pela absolvição 

do acusado, ou subsidiariamente pela aplicação da pena mínima, pelo 

reconhecimento da causa atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d” do 

CP, bem como pela causa de diminuição prevista no art. 129, § 4, do CP (fl. 

92-97).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

dos delitos tipificados nos art. 129, § 9º, art. 147 e art. 163, I, do Código 

Penal, in verbis:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

“Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

 Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;”

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIDALIDADE E AUTORIA

Analisando detidamente a prova produzida, noto que a materialidade e a 

autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico 

restaram comprovados, bem como o crime de dano, cuja condenação é 

medida que se impõe.

Com efeito, a testemunha Maria Natalina de Souza Santigo declarou em 

Juízo, grosso modo, que o casal começou a brigar, ocasião em que o 

acusado começou a agredir a vítima, e a vítima revidou, havendo 

agressões mútuas. No ato da agressão a vítima estava com a filha no 

colo, mas não sabe quem acertou o olho da criança, lembrando que o 

acusado cortou o pneu e o banco da motocicleta da vítima. Em relação às 

ameaças, a testemunha disse que a vítima lhe contou ter sido ameaçada.

O relato da vítima Ana Flávia Ribeiro Silva em Juízo não destoa, 

declarando, grosso modo, que ela e o acusado brigavam direto, 

declarando, em suma, que estava namorando um rapaz, ocasião em que o 

acusado a esperou na área de sua residência e a agrediu e a ameaçou de 

morte. Rememorou que no dia 2 de março o acusado arranhou seu braço, 

esclarecendo que ele cortou o banco e o pneu de sua motocicleta, bem 

como esclareceu que no dia seguinte houve outra briga e ela estava com 

a filha no colo, cujo tapa desferido nela pelo acusado acabou por acertar 

a filha.

Esse quadro é robustecido pela própria confissão do acusado em Juízo, 

ao declarar, grosso modo, que FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA COM 

UMA FACA E CORTOU O PNEU E O BANCO DE SUA MOTOCICLETA. Não 

obstante sua justificativa de que a vítima o agrediu e ele apenas “pegou” 

no braço dela e a empurrou, deixando-o roxo, sequer sabendo quem teria 

lesionado o olho da criança, negando às ameaças, não merece 

credibilidade por duas razões. Primeiro, a vítima e a testemunhas trazem 

versão distinta da dele, segundo ele confessa seu descontrole em ir até a 

casa da vítima e criar cenário de briga.

Desse modo, entendo que a palavra da vítima, aliada ao depoimento 

testemunhal e o laudos periciais, é prova convincente e enseja a 

condenação sem sombra de dúvidas.
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DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL

 Analisando os autos, noto que as lesões corporais ocasionadas nos dias 

28.02.2015 e 02.03.2015 contra a vítima Ana Flávia e a lesão praticada 

contra a vítima Sophia Ribeiro Mendonça no dia 03.03.2015, são cenários 

de tempo e lugar semelhantes a revelar que a lesão corporal ocorrida nos 

dias 02.03.2015 e 03.03.2015 foi uma continuação da primeira 

(28.02.2015).

 Ainda, além desses pontos de contato, noto que a maneira de execução 

das lesões também se assemelha, configurando nitidamente os requisitos 

do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, in verbis:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, 

considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 

aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu REGINALDO DA SILVA MENDONÇA nas 

penas do dos arts. 129, § 9º (três vezes), c/c art. 71, art. 147 e art. 163, I, 

todos do CP.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

 I) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

 4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

3 (três) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 3 (três) meses de detenção.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as lesões 

corporais praticadas, e levando em consideração que os crimes foram 

praticados nas mesmas circunstâncias, cuja valoração não destoará 

daquela realizada quando da dosimetria da lesão corporal praticada contra 

a vítima Ana Flávia no dia 28.02.2015, DEIXO de proceder à dosimetria das 

lesões ocorridas nos dias 02.03.2015 e 03.03.2015, forte no seguinte 

julgado pretoriano:

“(...) IV - Desnecessidade de específica dosimetria de cada evento 

criminoso para posterior exasperação da pena pelo crime continuado eis 

que os delitos, idênticos, foram praticados mediante as mesmas 

circunstâncias. (...)” (Apelação nº 0006401-08.2015.8.04.0000, 1ª Câmara 

Criminal do TJAM, Rel. Carla Maria Santos dos Reis. j. 18.01.2016).

Ante o exposto, em se tratando de penas concretamente idênticas, 

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (crime 

continuado) AUMENTO a reprimenda em 1/5 alcançando uma PENA 

DEFINITIVA de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/6 a 2/3 

transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo 

juiz, quais sejam, exemplificativamente: 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ½ e 2/3, tendo o 

STF se posicionado pela utilização de critério que leva em conta a 

quantidade de crimes (STF, HC 93632/RJ).

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

II) DO CRIME DE AMEAÇA

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

9) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

10) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

11) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.

12) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13) Circunstancias: típicas do crime;

14) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

15) Consequências: ínsitas do crime;

 16) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mês de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

III) DO CRIME DE DANO

Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

17) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;

18) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

19) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.

20) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

21) Circunstancias: típicas do crime;

22) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

23) Consequências: ínsitas do crime;

 24) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do 

salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa.

IV) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena 10 (DEZ) 

MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista que o regime fixado é incompatível com a prisão, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

violência, nos termos do art. 44 do Código Penal, DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 
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casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

a) EXTRAIAM-SE guias de execução definitiva;

b) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );

c) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede 

INFOSEG;

 d) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.

Tendo em vista a atuação do advogada Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno 

para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.

Após, ao ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111263 Nr: 3217-71.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de EDMAR BARBOSA BORGES, qualificado nos autos, como 

incursos nas penas dos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 25.09.2015 (f. 67).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 77-79.

Em audiência de instrução foram ouvidas cinco testemunhas, 

procedendo-se com o interrogatório réu. Na oportunidade, o Ministério 

Público apresentou alegações finais orais requerendo a condenação do 

acusado nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado (fl. 101-103).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

dos delitos tipificados nos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal, in verbis:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

A MATERIALIDADE do delito ameaça confunde-se com a autoria, já em 

relação ao delito de lesão corporal, restou comprovada ante o auto de 

exame de corpo de delito (f. 30).

Igualmente, a AUTORIA delitiva de ambos os crimes restou comprovada, 

ante a narrativa coerente da vítima em ambas as fases processuais, 

justificando, em suma, que o réu a ameaçou de morte e lhe desferiu um 

soco na boca, joelhada no queixo e que foi esganada, causando-lhe a 

lesão no rosto e escoriação no pescoço (fl. 30), bem como que neste dia 

apenas as crianças presenciaram o fato. Já em outra oportunidade, relata 

que o acusado estava com uma faca, porém, o irmão dele, Edivan, passou 

na frente e impediu as agressões.

A testemunha Alvaro Ferreira Franco, Policial Militar, afirmou em juízo, 

grosso modo, que atendeu a ocorrência, cuja vítima estava com uma lesão 

no lábio e que o acusado reagiu a abordagem policial.

 Por outro lado, as testemunhas Maria Helena, Edivan e Erivaldo se 

retrataram das declarações prestadas na Depol e embora tenham dito que 

presenciaram a discussão do casal na casa da genitora do acusado, de 

outro, negaram ter visto o acusado com a faca.

 O acusado, por sua vez, confessou ter ameaçado a vítima e dar um tapa 

na sua boca. Todavia, nega que tenha tentado agredi-la com a faca.

Desse modo, considerando a relevância da palavra da vítima, mormente 

porque o fato ocorreu na residência do casal, sem a presença de 

testemunhas, bem como que o réu não trouxe qualquer elemento 

probatório judicial contrário a palavra dela, vislumbro a presença de 

provas convincentes que ensejam a sua condenação.

 Nesse sentido é o julgado doméstico:

“APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA 

VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Nos 

crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência 

familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes 

diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos 

relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida - até por ser a 

principal interessada na responsabilização do seu ofensor - assume 

especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para 

ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui 

interesses escusos em eventual condenação do acusado. Testemunha 

presencial. Mantida a condenação. PENA. REDIMENSIONADA. Exasperada 

a pena-base em razão da culpabilidade. Manutenção do sursis, todavia, 

com redução do período de cumprimento de serviços à comunidade pelo 

mesmo prazo da pena fixada. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Crime nº 70068785989, 2ª Câmara Criminal do TJRS, 

Rel. Luiz Mello Guimarães. j. 19.05.2016, DJe 10.06.2016).

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 

CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º). 

INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA FALTA DE PROVAS 

À PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 

REO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DE UMA TESTEMUNHA E DE UM INFORMANTE 

FIRMES E COERENTES ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME 

FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NA 

CLANDESTINIDADE. CONDENAÇÃO IMPERATIVA. POSTULADO O 

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA (CP, ART. 25). AUSÊNCIA DE 

INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE. ÔNUS QUE COMPETE À 

DEFESA (CPP, ART. 156). VERSÃO DO AGENTE ISOLADA NOS AUTOS. 

SENTENÇA MANTIDA. A existência de confissão parcial do agente, aliada 

às declarações da vítima e depoimentos colhidos durante a instrução 

processual, constituem substrato probatório suficiente à prolação do édito 

condenatório. A palavra da vítima, nos crimes cometidos na 

clandestinidade, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e 

é capaz de embasar a sentença condenatória quando harmônica e 

coerente entre si, durante todo o processo, e em consonância com os 

demais elementos de prova constantes dos autos. Inviável o acolhimento 

da excludente de ilicitude consistente na legítima defesa quando 

inexistente nos autos provas de que as agressões praticadas contra a 

vítima ocorreram nos moldes do art. 25 do Código Penal. A simples 

alegação do agressor de que agiu em legítima defesa não autoriza que se 

reconheça a excludente de ilicitude, por força da parte inicial do art. 156 

do Código de Processo Penal. Parecer da PGJ pelo conhecimento e o 

desprovimento do recurso. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação 

nº 0003654-07.2014.8.24.0019, 1ª Câmara Criminal do TJSC, Rel. Carlos 

Alberto Civinski. j. 31.05.2016).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 
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denúncia para CONDENAR o réu EDMAR BARBOSA BORGES nas penas 

do art. 129, § 9º, e do art. 147, ambos do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

 I) Do crime de lesão corporal

 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 29/10/2013 nos autos 

sob o Código n. 57245. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

 4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

3 (três) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes.

RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código 

Penal, já que o réu possui condenação com trânsito em julgado em 

29/10/2013 nos autos sob o Código n. 57245, razão por que aumento a 

pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 3 (três) meses 

e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.

II) Do crime de ameaça

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

9) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

10) Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 29/10/2013 nos autos 

sob o Código n. 57245. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria;

11) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.

12) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13) Circunstancias: típicas do crime;

14) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

15) Consequências: ínsitas do crime;

 16) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mês de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes.

RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código 

Penal, já que o réu possui condenação com trânsito em julgado em 

29/10/2013 nos autos sob o Código n. 57245, razão por que aumento a 

pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 1 (um) mês e 5 

(cinco) dias de detenção.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção.

III) Do concurso material de crimes

Considerando o concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena de 4 

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, verificada a reincidência do 

condenado, fica afastada a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, 

ambos do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, pois, o regime de pena 

aplicado é incompatível com a prisão.

 ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

a) EXTRAIAM-SE guias de execução definitiva;

b) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);

c) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede 

INFOSEG;

 d) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.

EXPEÇA-SE as certidões de honorários determinada à f. 98. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas;

Após, ao ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111449 Nr: 3302-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44634 Nr: 3746-37.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4978 Nr: 56-59.1992.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVÃO SOUZA, CARLOS DE SOUZA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CLAYTON ROBERTO DA COSTA - OAB:4.332 

OAB/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONIVÃO SOUZA, Filiação: José Vicente 

Santana e Maria de Lourdes Souza Santana, brasileiro(a), solteiro(a), 

garimpeiro e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS DE SOUZA 

SANTANA, Filiação: José Vicente Santana e Maria de Lourdes Souza 

Santana, brasileiro(a), solteiro(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE RONIVÃO DE SOUZA E CARLOS DE SOUZA 
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SANTANA, PARA QUE, COMPAREÇAM A SESSÃO DE JULGAMENTO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI, QUE SE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/07/2018, ÀS 9HS, 

NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando que a Sessão de Julgamento 

realizada na data de ontem, no processo sob o código n. 124421, se 

estendeu até às 2h da madrugada do dia 16.03.18, REDESIGNO a Sessão 

de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 06/07/2018, às 09h.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 06 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105189 Nr: 149-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR BEZERRA SOARES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON JUNIOR SANTIAGO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TRINDADE (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABNILSON EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 14:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARTINS LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)
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SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 14:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ROZENIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSICULTURA CAPIXABA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 14:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE HESMAN (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 15:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI DAIANI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 15:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 15:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 15:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 15:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 16:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15955 Nr: 414-46.2004.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari & Ferrari Ltda., Vilma Brito Ferrari, 

Percilia Tirapelli Bernadelli, Antonio São Marco Nogueira, Azimira Deolinda 

Pereira Nogueira, Orlando Bernardelli, Ricardo José Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228/MT, Michelle Marriet Silva de Oliveira - 

OAB:9619/MT, Sandro Martinho Tiegs - OAB:MT- 8423, Tatiane 

Rodrigues de Melo - OAB:8105/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Edson Gomes de Carvalho - OAB:19.970, Juliano Barreto 

Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 166 de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Dr. Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes, OAB/MT 19.946.

Ademais, DEFIRO vista dos autos ao executado, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para requerer o que é de direito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D´Oeste/MT, 8 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano do Carmo Nascimento, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carollayne Noêmia Justino Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.48/49 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Conciliação designada para o dia 16/08/2018. às 13hs a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19914 Nr: 388-14.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para manifestar o 

que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148898 Nr: 4357-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230914 Nr: 2337-24.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques da Silva Junior, Izabel 

Cristina Marques da Silva, Izildo Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.61 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 08/08/208 às 

15hs. Igualmente para juntarem o rol de testemunhas a serem ouvidas bem 

ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15955 Nr: 414-46.2004.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari & Ferrari Ltda., Vilma Brito Ferrari, 

Percilia Tirapelli Bernadelli, Antonio São Marco Nogueira, Azimira Deolinda 

Pereira Nogueira, Orlando Bernardelli, Ricardo José Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228/MT, Michelle Marriet Silva de Oliveira - 

OAB:9619/MT, Sandro Martinho Tiegs - OAB:MT- 8423, Tatiane 

Rodrigues de Melo - OAB:8105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Edson Gomes de Carvalho - OAB:19.970, Juliano Barreto 

Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 Intimação do advogado Dr. Rafael Almeida Tamandaré Novaes, de que foi 

deferido vistas dos autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o 

que é de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246199 Nr: 1218-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 Intimação da Procuradora da parte requerida para juntar aos autos 

procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228481 Nr: 1026-95.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A Gás Comercio de Gas Liquefeito de 

Pedtroleo Ltda, Bruno Henrique Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259034 Nr: 1426-07.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Schiavo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

64/80, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252539 Nr: 4350-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 (...) FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente para cada filho e mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias que forem indispensáveis, a 

partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, até o dia 10 

(dez) de cada mês, utilizando-se das informações bancárias a serem 

prestadas pela autora.Considerando a peculiaridade do caso no que 

concerne ao reconhecimento e dissolução de união estável concomitante 

à partilha de bens, tendo em vista que a presente demanda carece de 

análise minuciosa a ser instaurada em competente solenidade. Sem 

prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 16/11/2017, às 13h00min. Caso a autora seja assistida pela DPE, 

considerando o teor do Oficio nº 19/2016, desde já, autorizo a nomeação 

do dativo Thiago Regis dos Santos OAB/MT 22751/O, fixando-lhe 

honorários advocatícios, no importe de 01 URH, ou seja, R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania(...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239822 Nr: 1132-46.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCM, KdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1132-46.2010.811.0039 - cód. 239822

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Juraci da Conceição Martins e Karina da Conceição 

Martins

PARTE REQUERIDA: Juceli Martins da Silva

INTIMANDO(A, S): Representante (requerente): Juraci da Conceição 

Martins, Cpf: 77317173134, Rg: 1007217-9 SSP MT Filiação: Luzia da 

Conceição, data de nascimento: 25/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Lambari d´oeste-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua Mariano, Nº 901, 

Bairro: Jardim Popular, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 351,90

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada 

por KARINA DA CONCEIÇÃO MARTINS, menor impúbere, neste ato 

representada por sua genitora, JURACI DA CONCEIÇÃO MARTINS face de 

JUCELI MARTINS DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos.Analisando a manifestação de fls.129/129-v, vislumbra-se que a 

autora mudou de endereço, sem comunicar a este Juízo onde se encontra 

residindo atualmente.À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito,com 

fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil.No mais, 

determino que revogue o mandado de prisão civil nº 06/2013.Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT, 24 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 6 de junho de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249908 Nr: 2996-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdC, LHHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do

documento encartado à fl. 24-vº, em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D'Oeste/MT, 25 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27953 Nr: 1835-66.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CdML-M, WJdM, LCCdM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Tendo em vista o manejo do recurso de Agravo de Instrumento interposto 

por Ronaldo Mohr, conforme informado às fls. 143/144, MANTENHO a 

decisão objurgada pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

No mais, cumpra-se a decisão proferida às fls.135/137.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223591 Nr: 4238-61.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideraldo Bruno Camilotti -ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa forma, ainda que não condicionada ao prévio exaurimento das 

medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, tem-se que 

obrigatória à citação válida do devedor, para possibilitar sua defesa, em 

respeito ao princípio do devido processo legal, como ocorre nos casos em 

que efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros via 

BACEN-JUD.Intime-se o exequente para que apresente o endereço atual 

do executado, em quinze dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 

40 da LEF.Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e 

façam conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 16 de maio de 

2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171614 Nr: 4194-13.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josvaldo Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 144, para determinar a suspensão do processo até 

o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Assim, aguarde-se em cartório nova deliberação ao juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 15 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172880 Nr: 4438-39.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concreart Engenharia Industria e Comercio Ltda, 

Fernando Mesquita Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Vista ao exequente para manifestar acerca do petitório de fls. 156/157, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249041 Nr: 2619-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Zigart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, considerando-se que o processo em voga traz em 

seu bojo a discussão a respeito da inclusão ou não da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS, sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 986 do STJ, afetado para 

ser discutido em sede de Recuso Repetitivo, DETERMINO suspensão do 

processamento da presente demanda até que o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça decida o tema em questão.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ 

Oeste – MT, 24 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100975 Nr: 660-32.2010.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER JN COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 

LTDA, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Stefani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 163 determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias.

 Com o transcurso do prazo da suspensão, intime-se o autor para pugnar 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257404 Nr: 639-75.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Roberto Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)As partes protestaram genericamente por provas e assim, 

considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia 

médica, a prova documental e a prova testemunhal, devendo a Secretaria 

observar, independentemente de despacho, o que dispõe os arts. 436 e 

437 do Código de Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para 

manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, NOMEIO como perita-médica, independentemente de compromisso, 

a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica 

Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária deste Juízo 

proceder com o agendamento da perícia médica, bem como intimar a 

expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200639 Nr: 257-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaido M. da Silva & Cia Ltda - ME, Adelaido 

Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)O STJ já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio 

da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. 

1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

4.2.2011; REsp. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de 

ativos na forma do art. 185-A, do CTN. Nesse sentido:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp. 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp. 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo 

regimental não provido (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 09.02.2012) – Grifou-se.Intime-se o exequente para 

que indique outros bens a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento com fundamento no art. 40 da Lei 

6830/80.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 21 de maio de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179491 Nr: 897-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Machado Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que foram apresentados documentos 

apenas de cinco herdeiros da de cujus, sendo tal informação destoante do 

contido na certidão de óbito de fl. 185.

Desta feita, intime-se o patrono, para que regularize a inconsistência 

acima apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da habilitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252539 Nr: 4350-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 45 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Conciliação designada para o dia 16/08/2018 às 16hs a ser 

realizada no centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania- 

CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254682 Nr: 5478-80.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 72, 

determino que seja agendada nova data para realização da perícia médica, 

bem como a intimação da mesma.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 542 Nr: 59-80.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CURTI, Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIPIO LEITE - OAB:3400-A

 Ante o petitório de fls. 224, determino a suspensão do presente feito até a 

data de 27 de dezembro de 2018, com espeque no ¹art. 10°, inciso I da Lei 

13.340/2016.

 Ademais quanto ao pleito de substabelecimento este já se encontra 

devidamente apreciado (cf. fls. 223).

Com o transcurso do prazo da suspensão, intime-se o autor para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252392 Nr: 4268-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Pereira Mença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para apresentar alegações finais, no prazo de 

(quinze)dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253047 Nr: 4753-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Nivaldo da Silva, ambos 

qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$354,97 (trezentos 

e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$354,97 (trezentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), representado pela 

petição de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252797 Nr: 4537-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Mirassol D´Oeste em desfavor de Antônio José Carvalho, 

ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$202,48 

(duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos).

Dessa maneira, o valor cobrado na presente execução fiscal se enquadra 

nos moldes do provimento nº. 13/2013-CGJ, que dispõe sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

baixo valor, determina que o arquivamento seja realizado nas ações em 

que o valor seja inferior à 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF – MT, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Insta ressaltar que o arquivamento a que se refere não implica na extinção 

da Execução nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado, sendo que o desarquivamento dos autos 

dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente ou de iniciativa 

do executado, que conduza a termo a execução.

Na espécie, a Fazenda Pública executa o crédito de R$202,48 (duzentos e 

dois reais e quarenta e oito centavos), representado pela petição de fl. 05.

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 

13/2013-CGJ, DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240402 Nr: 3097-36.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senival Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a desistência do recurso outrora interposto pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS, em razão da concordância da parte 

autora no que tange a correção dos valores atrasados de acordo com a 

literalidade da redação do art. 1º - F de Lei 9.494/97, conforme 

manifestação expressa juntada às fls. 130/131.

N’outro giro, certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos e, após, intime-se a parte autora para requerer o que lhe for de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ultrapassando esse prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248015 Nr: 2126-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de fls. 54, devendo os documentos de fls. 15 e 16 serem 

desentranhados dos autos, os quais deverão ser substituídos por 

fotocópias.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, certificando nos autos 

eventual desídia da parte.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31054 Nr: 1767-82.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian da Silva Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando que transcorreu o prazo da suspensão deferida, determino 

que intime-se o patrono da exequente para que informe nos autos a 

respeito da localização da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251877 Nr: 4024-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSA, Glauciane Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Santana Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 28, indefiro o pedido de citação no endereço indicado à 

fl. 29, por constatar que o mesmo encontra-se incompleto.

Diante do exposto, intime-se a Defensoria Pública para complementa-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Mirassol D’Oeste, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256597 Nr: 332-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Inácio Barbosa, Tereza Inácio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem para corrigir erro material constante na sentença 

de fls. 23/23-v. Conforme informado pela parte requerente a sentença de 

fls. 23/23-v constou que o alvará judicial a ser expedido teria a finalidade 

de efetuar levantamento de valores previdenciários em nome do de cujus.

Todavia desde a exordial constata-se que a finalidade do alvará seria para 

levantamento de valores existentes na conta poupança de nº 21677-1, 

agência 1320-x, do Banco do Brasil.

 Desta forma defiro o pedido de fls. 26/26-v para sanar o erro apontado, 

assim, onde lê-se : Expeça-se competente Alvará Judicial autorizando os 

autores da ação a proceder com o levantamento dos valores referente 

aos valores previdenciários em nome do de cujus, leia-se : Expeça-se 

competente Alvará Judicial autorizando os autores a proceder com o 

levantamento de valores existentes na conta poupança de nº 21677-, 

agência 1320-x, do Banco do Brasil.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29021 Nr: 2856-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Cleito Bruno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez comprovado o óbito do requerente e a qualidade de herdeiros 

necessários dos filhos do de cujus, e não havendo oposição do requerido 

(fl. 154-v°), DEFIRO o pedido de habilitação de fls. 149/153, nos termos 

dos artigos 687 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente para, querendo, dar prosseguimento no feito 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 10 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12004 Nr: 184-38.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jurandir de Souza Freire, Juraci Prado de 

Souza Freire, Christiano Prado de Souza Freire, João Carlos Prado de 

Souza Freira, Alessandra Prado Souza Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os exequentes acerca da impugnação apresentada pela 

Fazenda do Estado de Mato Grosso nas fls. 168/171, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8103 Nr: 41-98.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imp Exp de Bebidas e Cereais Ltda, Alipio 

Pereira dos Santos, Geraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que já foram realizadas outras tentativas 

anteriores datadas de 2009 (fl. 133/135), 2011 (fls. 163/164), 2015 (fls. 

181/182), 2016 (fls. 200/201), as quais não retornaram resultados.

Outrossim observa-se que expediu oficio às Cooperativas de Créditos, os 

quais não retornaram resultados, conforme fls. 186 e 189. Extrai-se ainda 

das fls. 171 e 194/196 tentativa frustrada de localizar bens e direitos em 

nome dos executados pelo Sistema Renajud e Infojud.

Por fim, registre-se que se deferiu às fls. 212/213, penhora sobre 10% 

(dez por cento) do faturado da empresa executada, o qual do mesmo 

modo não alcançou o resultado almejado.

Diante da ausência de localização de bens penhoráveis de titularidade dos 

executados, determina-se a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base no art. 40 da Lei 6.830/80.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 2145-38.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Vieira Castrilon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Joaquim Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:14210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A
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 Defiro o petitório de fl. 382, de modo que expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil desta comarca a fim de obter informações se o executado 

faleceu.

Com a vinda da resposta, intime-se o exequente para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 1674-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campesatto E Campesatto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Ante o pleito de fl. 136 determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias.

 Com o transcurso do prazo da suspensão, intime-se o autor para pugnar 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 16 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233679 Nr: 4016-59.2015.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda, João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Cruz Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 129, de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Jerferson 

Santana da Silva, OAB/MT 19.102.

No mais aguarde-se o retorno da presente missiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20579 Nr: 897-42.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidde 

Industial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Beltrão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, certificando nos autos 

eventual desídia da parte.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252539 Nr: 4350-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 Defiro o pedido ventilado à fl. 43, razão porque se intimem as partes para 

que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 

16 de agosto de 2018, às 16h00min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.Decisão de Id. 13445488, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/07/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

requerida para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante devido, consoante estipulado e determinado pela R. 

Decisão de Id. 13444337, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de junho de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS ROSA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13397581, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 21/08/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13397846, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/07/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13445657, bem como da audiência REDESIGNADA nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 18/09/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JONNY ZARZENON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13397666, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURCIMAR DE SOUZA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13445751, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 19/09/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEIDE DE CASSIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 19/09/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 19/09/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000386-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXCIPIENTE)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXCIPIENTE)

 

Vistos etc. Na forma do art. 134, §3º, do CPC, suspendo o feito principal. 

Citem-se os sócios da pessoa jurídica para manifestação e requerimento 

de provas, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Quanto ao pedido 

de tutela de urgência, a parte não comprovou a presença dos requisitos 

exigidos para a concessão da medida, porquanto em que pesem os 

documentos juntados pela autora, dando conta de diligências infrutíferas 

na tentativa de penhora de bens da empresa, não se pode ter por 

inequívoca a responsabilidade patrimonial do sócio indicado na inicial. 

Somente no decorrer do feito, observando-se a postura adotada pela 

parte requerida, é que se poderá aferir a presença dos elementos que 

justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e, via de 

consequência, a constrição dos bens do sócio responsável, pelo que 

indefiro o pedido liminar. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 13524106. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de junho de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOURENCO CRISTIANISMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia antecipação de 

tutela para que as requeridas providenciem a suspensão do débito 

referente ao IPVA, ao argumento de que o veículo objeto da cobrança foi 

roubado no ano de 2013, bem como a retirado do nome da parte autora da 

dívida ativa. Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, no 

que tange à inversão de ônus da prova, entende-se que é um instrumento 

processual de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, 

inserido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como 

direito do consumidor visando garantir seu acesso à ordem jurídica. 

Segundo o dispositivo mencionado são pressupostos para que se inverta 

o ônus de provar: hipossuficiência e verossimilhança. O Prof. Andrade 

atribui aquele à pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de 

produzir provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, 

em virtude de coerência existente entre a narração fática, a 

fundamentação e a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro 

requisito é suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o 

mesmo não se dá com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada 

da necessidade do consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em 

Juízo (ANDRADE, V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de 

Julgados – TAMG. Belo Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o 

que foi verificado no caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

atualmente correspondente à tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

tutela de urgência prevista no art. 300 do Novo CPC autoriza o deferimento 

de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. Contudo, na hipótese, não se verifica a probabilidade do 

direito, tendo em vista que não consta comunicação da parte autora ao 

Detran/MT informando o roubo do veículo que originou os débitos do IPVA, 

tampouco que a autarquia estadual tenha se recusado a proceder com o 

cancelamento da dívida na via administrativa, como alegado na inicial. 

Assim sendo, constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos 

necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como conceder 

a tutela perseguida de forma antecipada. Em face do exposto, ausentes 

os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela antecipada. Considerando a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Geraldo Estado de Mato Grosso por meio do ofício circular 

003/GPG/PGE/2016, que solicitou, de antemão, a dispensa de realização 

do ato para evitar onerosidade desnecessária. Citem-se os requeridos 

para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato 

da parte autora (art. 334, do NCPC. O termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se, havendo 

resposta, intime-se a parte autora para réplica. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de maio de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247391 Nr: 1812-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Versalli Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para manifestar acerca do 

cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 545-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Intimação do advogado da expedição da Carta Precatória/Cáceres/MT fl. 

58, inquirição das testemunhas Rafael dos Santos Meireles e Liarley 

Francisco de Paula.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258993 Nr: 1408-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD Nº 258993

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face dos réus FÁBIO REIS DE SOUZA, dando-o como incurso 

nas sanções penais do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, contra 

três vítimas, e RODOLFO GONÇALVES DA SILVA, dando-o como incurso 

nas sanções penais do art. 349 do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos descritos na denúncia de fls. 05/07.

Denúncia foi recebida em 26.02.2018 (fls. 88/89).

À fl. 103 foi determinado o desmembramento do processo, formando-se 

os presentes autos somente em desfavor do acusado FÁBIO REIS DE 

SOUZA.

Citado, o acusado Fábio Reis de Souza apresentou respostas à acusação 

à fl. 105.

Durante a instrução processual foram ouvidas as três vítima e procedido o 

interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, conforme mídia 

audiovisual de fl. 118, ratificando os termos da inicial acusatória.

A defesa, igualmente, apresentou memoriais finais oralmente, nos termos 

da mídia encartada à fl. 118, nos quais pleiteou a aplicação da pena no 

mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Da Materialidade.

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos 

por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 10), boletim de 

ocorrência policial (fls. 11/14), termo de apreensão (fl. 15) e pelas 

declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Da Autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, no 

tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu Fábio 

Reis de Souza, que confessou a prática criminosa em Juízo, fornecendo, 

inclusive, detalhes sobre a sua ocorrência, especialmente quanto à 

utilização de arma de fogo, asseverando que já possuía referido objeto e 

decidiu praticar o delito em espeque após ser convidado pelo terceiro não 

identificado, vulgo “Neguinho” (CD mídia audiovisual de fl. 118).

Outrossim, a confissão judicial do réu não se encontra isolada nos autos, 

porquanto corroborada pelas declarações judiciais das vítimas Gilvanice 

Alexandre de Campos, Gabriel Alexandre da Silva e Danielle da Rocha 

Paes Alexandre (mídia de fl. 118), que reconheceram o acusado através 

de suas vestes, bem como das testemunhas responsáveis por sua prisão 

em flagrante, as quais atribuíram ao denunciado, na fase inquisitiva, a 

autoria delitiva, conforme termos de depoimentos de fls. 16/17 e 19.

Ressalte-se que as vítimas, além de realizarem o reconhecimento do réu, 

aduziram que ele foi quem desceu da motocicleta conduzida pelo terceiro 

não identificado e, portando arma de fogo, adentrou o estabelecimento 

comercial onde se encontravam e anunciou o assalto, momento em que 

passou a recolher, com a ajuda do comparsa, os objetos subtraídos, todos 

relacionados no termo de fl. 15.

 Registre-se, ademais, que nos crimes contra o patrimônio, geralmente 

praticados na clandestinidade, na surdina, as palavras das vítimas têm 

grande relevância, essencialmente quando em harmonia com o restante do 

conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, I E II C/C 29 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VASTO 

CONJUNTO PROBATÓRIO – 2. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO 

LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – 3. 

READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENA ANTE O NOVO “QUANTUM” ESTEBELECIDO – 4. PRETENDIDA 

EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 157, §2º DO CP – 

FALTA DE APREENSÃO DA ARMA E PERICIA - IMPOSSIBILIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTRO MEIO 

DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 5. PRETENDIDA 

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA – 

INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DO VINCULO ASSOCIATIVO 

PERMANENTE PARA COMETER DELITOS - REQUISITOS DO CRIME NÃO 

COMPROVADOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS 

COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, 

EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1- A palavra da vítima, 

nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevo probatório, assim, 

inviável se torna o acolhimento da tese absolutória por ausência de 

provas, se o recorrente é reconhecido pela vítima, na fase policial, 

confirmado o reconhecimento em Juízo, como sendo o autor do crime 

descrito na denúncia e tais circunstâncias se encontram em harmonia com 

as demais provas do processo [...] (Ap 45756/2013, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (grifos meus).

Destarte, aliadas à confissão judicial do réu, as seguras e harmônicas 

declarações das vítimas e testemunhas ouvidas durante a persecução 

penal bem comprovam a materialidade e autoria do delito, que restaram 

sobejamente demonstradas.

Atinente às causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos 

I e II, do Código Penal, vislumbro estar plenamente comprovada nos autos 

o emprego da arma de fogo, mormente pela sua apreensão, conforme 

termo de fl. 15, e pelas firmes declarações prestadas em Juízo pelas 

vítimas e pelo réu, que asseguraram a utilização de uma arma de fogo, 

como também que dois foram os autores do delito.

 Em arremate, pelo arcabouço probatório carreado aos autos, forçoso 

convir que, no caso em apreço, o acusado, no mesmo cenário fático, 

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 

cometeu três crimes de roubo majorado contra as vítimas Gilvanice 

Alexandre de Campos, Gabriel Alexandre da Silva e Danielle da Rocha 

Paes Alexandre, caracterizando, de maneira manifesta, o concurso formal 

de crimes, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

 Na esteira da jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, 

imperiosa a aplicação do preceito mencionado quando, no mesmo contexto 

fático do crime de roubo, mais de uma vítima é despojada de seu 

patrimônio.

 A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO 

FORMAL. AÇÃO ÚNICA. LESÃO A TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 

INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70 DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. 

TRÊS INFRAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. 

Nos casos em que o agente criminoso, mediante uma única ação, lesiona 

patrimônios pertencentes a mais de uma vítima, incide a regra do concurso 

formal, não havendo que se falar em crime único. 2. A jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena deve 

ser aumentada na fração de 1/5 quando caracterizada a prática de roubo 

contra três vítimas em concurso formal, ao contrário do que restou 

decidido nas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo regimental 

parcialmente provido. (STJ - AgRg no HC: 233842 MG 2012/0033435-8, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2014).

Portanto, pelas provas coligidas aos fólios, comprovadas a materialidade e 

a autoria delitiva, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude 

e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se sua condenação quanto ao 

delito de roubo majorado, na forma do art. 157, §2º, incisos I e II, por três 

vezes, em concurso formal, nos termos do art. 70, ambos do Código 

Penal.

Constatado que o acusado confessou a prática delituosa em Juízo, 

reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal.

 Dispositivo.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu FÁBIO REIS DE SOUZA, já qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, por três 

vezes, em concurso formal, nos moldes do art. 70, ambos do Código 

Penal.

 Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do 

Código Penal. Destaco que a análise das circunstâncias judiciais e demais 

fases da dosimetria das penas em relação aos crimes de roubo serão 

realizadas de maneira conjunta, tendo em vista a similitude das práticas 

delituosas.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 
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reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedente, vez que ostenta três condenações anteriores transitadas em 

julgado, todas reunidas no executivo de pena CI 33184, em trâmite nesta 

Comarca, conforme se depreende das folhas de antecedentes criminais 

(fls. 84/87), sendo que, para fins de valoração desta circunstância, 

utilizarei aquela ocorrida nos autos da ação penal nº 053/2009, prolatada 

pelo Juízo da 2ª Vara desta Comarca, o que não contraria o verbete 

sumular nº 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já 

é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em 

concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não 

serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento das vítimas não contribuiu 

para a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu 

(maus antecedentes), fixo as três penas-base acima do mínimo legal, em 

05 (cinco) anos de reclusão cada.

Concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, 

do CP (reincidência), tendo em vista o disposto na certidão de fls. 84/87, 

sendo que, além da condenação valorada como maus antecedentes, o 

acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado, qual 

seja aquela ocorrida nos autos da ação penal nº 3500-83.2008.811.0011, 

prolatada pelo Juízo da 2ª Vara desta Comarca, de modo que as 

compenso, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. Contudo, o 

denunciado ainda possui outra condenação, advinda dos autos de nº 

1216-39.2007.811.0011, proferida pelo Juízo da 1ª Vara desta Comarca, 

motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano, correspondente à 

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena em 

abstrato, para fixar as penas intermediárias em 06 (seis) anos de reclusão 

cada.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das 

causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 

do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), pelo 

que aumento as penas do réu em 1/3, fixando-as em 08 (oito) anos de 

reclusão cada.

 Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo as penas de multa em 168 (cento e sessenta e 

oito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente 

à data dos fatos.

• Do concurso formal de crimes (art. 70 do CP):

Em sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 70 do 

Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 03 (três) 

crimes, que tiveram suas penas dosadas em patamares idênticos, aplico 

apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal 

de 1/5 (um quinto), ficando o réu FÁBIO REIS DE SOUZA condenado, 

definitivamente, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) 

dias de reclusão e ao pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Em decorrência do disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime 

fechado.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a 

necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos 

termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua 

extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, 

antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem 

pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e 

segurança da atividade jurisdicional.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a 

periculosidade social do agente, que praticou o delito de roubo contra três 

vítimas, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sempre 

empunhada na direção dos ofendidos, que eram constantemente 

ameaçados, segundo os depoimentos colhidos em Juízo.

 Ademais, a segregação afigura-se necessária para fazer cessar a 

reiteração delitiva, vez que o denunciado, além da presente ação penal, 

possui executivo de pena em trâmite nesta Comarca (CI 33184) que reúne 

três condenações anteriores pelos crimes de tráfico de drogas, furto e 

receptação, evidenciando sua propensão à prática delitiva.

Tais particularidades bem demonstram a insensibilidade moral e 

periculosidade real do acusado, justificando a decretação da prisão 

preventiva para resguardar a ordem pública.

 Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com 

redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e 

insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos e a real possibilidade de 

recalcitrância delitiva, conforme acima apontado, motivo pelo qual 

mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do réu.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Com o trânsito 

em julgado para a acusação, expeça-se a guia provisória;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227659 Nr: 598-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andrea cristina gomes de 

jesus - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O, 

Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 Processo/CI nº 227659

Vistos etc.

Considerando a cumulação deste magistrado, além desta 3ª Vara Criminal, 

com os feitos criminais de Porto Esperidião e o Juizado Especial de 

Mirassol D’Oeste/MT, em virtude da necessidade de readequação de pauta 

para melhor condução dos trabalhos nestas três unidades, redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 15/08/2018, às 14h20min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem.

Vistas às partes que tiverem arrolado testemunhas não localizadas, 

consignando 05 (cinco) dias para manifestação.

Intime-se Ministério Público os defensores dos réus e estes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256350 Nr: 220-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Processo/CI nº256350

Vistos etc.
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Considerando a cumulação deste magistrado, além desta 3ª Vara Criminal, 

com os feitos criminais de Porto Esperidião e o Juizado Especial de 

Mirassol D’Oeste/MT, em virtude da necessidade de readequação de pauta 

para melhor condução dos trabalhos nestas três unidades, redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 15/08/2018, às 14h35min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem.

Vistas às partes que tiverem arrolado testemunhas não localizadas, 

consignando 05 (cinco) dias para manifestação.

Intime-se Ministério Público os defensores dos réus e estes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231539 Nr: 2694-04.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rozalles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Processo/CI nº231539

Vistos etc.

Considerando a cumulação deste magistrado, além desta 3ª Vara Criminal, 

com os feitos criminais de Porto Esperidião e o Juizado Especial de 

Mirassol D’Oeste/MT, em virtude da necessidade de readequação de pauta 

para melhor condução dos trabalhos nestas três unidades, redesigno a 

audiência outrora aprazada para o dia 15/08/2018, às 15h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem.

Vistas às partes que tiverem arrolado testemunhas não localizadas, 

consignando 05 (cinco) dias para manifestação.

Intime-se Ministério Público os defensores dos réus e estes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresentar a resposta acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202896 Nr: 1715-60.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Francielly A. Storti Assunção - OAB:21.240, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Intimação do advogado do réu da R. Sentença de fls 420/428, 

disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 258556

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra BRAZ SOTERO 

PEREIRA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254086 Nr: 5255-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 254086

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VALMIR JOSÉ 

DA SILVA por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70746 Nr: 3254-17.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Rocha de Lima, Idelman Bezerra Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funemat Fundação Universidade de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolney Ceza Mesquita Toledo 

- OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110037 Nr: 5955-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 2609-26.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselino Henrique Vieira, Elia Carmen Prestes, 

Sidra Aparecida dos Santos Prestes, Wilson Rodrigues Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116804 Nr: 2245-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110530 Nr: 6229-36.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GRIGGIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da advogada da parte Requerente DA 

DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 19:15 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110048 Nr: 5962-64.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da advogada da parte Requerente DA 

DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 19:00 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84813 Nr: 1854-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Dal Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação dos advogados da parte Requerente 

DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 18:45 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95420 Nr: 3323-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Jesus do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da advogada da parte Requerente DA 

DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 18:30 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112993 Nr: 283-49.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da advogada da parte Requerente DA 

DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 18:15 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112628 Nr: 51-37.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da advogada da parte Requerente DA 

DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 30/07/2018, ÀS 18:00 

HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO, COM O PERITO DO JUÍZO, DR. RODRIGO MUSTAFÁ 

ALBUQUERQUE

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000417-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000417-59.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise do feito, 

verifico que o autor não juntou os documentos na ordem correta, bem 

como juntou alguns documentos com orientação da página equivocada, o 

que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente a documentação na ordem cronológica correta, uma vez 

que a petição inicial encontra-se no 4º documento apresentado pelo autor 

e não como o 1º documento dos autos, bem como o documento registrado 

sob o ID 1254160 está com orientação de pagina equivocada, o que 

inviabiliza sua leitura, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Mutum, 18 de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000506-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000506-82.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise do feito, 

verifico que o autor não juntou os documentos na ordem correta, bem 

como juntou alguns documentos com orientação da página equivocada, o 

que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 
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digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente a documentação na ordem cronológica correta, uma vez 

que a petição inicial encontra-se no 6º documento apresentado pelo autor 

e não como o 1º documento dos autos, bem como o documento registrado 

sob o ID 12599685 está com orientação de pagina equivocada, o que 

inviabiliza sua leitura, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Mutum, 18 de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RONSANI (EXECUTADO)

RODRIGO PEDRO RONSANI (EXECUTADO)

IVONE PADILHA RONSANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000450-49.2018.8.11.0086 Vistos. Analisando aos autos, 

verifico que a parte autora não recolheu as custas e taxas judiciais para 

distribuição da ação. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente 

para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 18 de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000647-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS 

DE NOVA MUTUM - SINDSERVINM - MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000647-04.2018.8.11.0086 Vistos. Considerando que o 

valor atribuído pelo autor a causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

entendo que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto 

que se trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos contra a Fazenda Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 instituiu os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações 

cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos 

Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, 

da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é 

pleiteada a cobrança de valores, como no caso em epígrafe. Sendo assim, 

o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para suprir o vício de 

competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual deverá processar e 

julgar esta ação. Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Nova Mutum, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum, 21 de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47069 Nr: 2493-54.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair de Almeida Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAIR DE ALMEIDA LARA, Cpf: 

00764791109, Rg: 1650970-6, Filiação: Ezequias Gusmão de Lara e Miriam 

de Almeida Lara, data de nascimento: 19/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Alto Paraguai-MT, viúvo(a), auxiliar de produção. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 05 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88681 Nr: 4203-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUGO AGUIAR COELHO, Cpf: 

69228728191, Rg: 174516, Filiação: Cicernando Santos Coelho e Ester de 

Souza Aguiar Coelho, data de nascimento: 16/12/1978, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), supervisor de vendas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 
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resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido celebrou com o Requerido negócio jurídico 

do tipo compra e venda de veículo automotor, cujo objeto é o veículo VW 

Gol 1.0, cor prata, placa DWQ-7459, ano/modelo 2007/2008, em 11 de 

setembro de 2002, sendo que referido bem está onerado com alienação 

fiduciária ao Banco Itaú. Ocorre que o requerido não está cumprindo a sua 

obrigação contratual em relação as prestações da alienação fiduciária 

assumidas, quais sejam: de nº. 11 a 48, cada uma no valor de R$546,71, 

estando inadimplente desde a parcela com vencimento em 07/12/2012. Em 

consequencia desta inadimplência o nome do requerente conta no SPC. 

Ao final, requer a rescisãor do negócio jurídico, bem como a condenação 

do requerido a pagar o saldo devedor do período que permaneceu 

inadimplente e a importância de R$15.000,00 (quinze mil reias) por danos 

morais.

Despacho/Decisão: Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, 

para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do 

CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

consignando no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo 

em vista que o autor não se manifestou acerca de interesse na audiência 

de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil.Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC.Em seguida, retornem os autos conclusos.Defiro a gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 05 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89232 Nr: 4536-85.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Filippi Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isolde Beckenkamp Me (Auto Eletrica Andara), 

Divino A. F. de Almeida Comercio Serviço - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISOLDE BECKENKAMP ME (AUTO 

ELETRICA ANDARA), CNPJ: 06720269000129, Inscrição Estadual: 

132643413 e atualmente em local incerto e não sabido DIVINO A. F. DE 

ALMEIDA COMERCIO SERVIÇO - ME, CNPJ: 20153330000124, Inscrição 

Estadual: 13.540.638-2. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente sofreu protesto no valor de R$150,00 

(cento e cinquenta reais) por suposta dívida que teria contraído ao adquirir 

uma bateria de automóvel na empresa Requerida. No entanto, jamais 

adquiriu esse produto, tampoouco possui qualquer pendência junta a este 

empresa. Requer a concessão de tutela antecipatória para baixar o 

protesto, a inversão do ônus da prova com aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, a baixa definitiva do protesto, a condenação ao 

pagamento dos danos morais sofridos pelo Requerente, no valor 

equivalente a R$15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), a 

condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em valor não inferior a 20% do quantum debeatur. 

Todas as tentativas de citação foram frustradas e a requerida se encontra 

hoje em local incerto e não sabido, justificando a expedição do edital.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a parte requerida está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de 

inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 05 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48928 Nr: 4300-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Universo Intimo Industria e Comercio de Vestiario Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Alessi - ME, Daniela Alessi Scarpin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Ibanez de Mendonça 

Neto - OAB:SP 163.506, Paula Kuster Andriata - OAB:43663/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UNIVERSO INTIMO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE VESTIARIO LTDA., CNPJ: 03200503000107. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 05 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 4759-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, 

Cpf: 03501653190, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "A exequente é credora de R$15.208,10 (quinze mil, 

duzentos e oito reais e dez centavos), decorrentes da Cédula de Crédito 

Bancário nº. B40330006-0, nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 

2004. Ocorre, entretanto, que após a concessão do crédito o devedor não 

procedeu com o devido adimplemento do título, conforme ficha gráfica 

anexa aos autos. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de 

compor com o executado, sem sem sucesso, não lhe restando outra saída 

senão a busca da tutela jurisdicional.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 4396-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EBERSON NUNES GOMES DA SILVA, Cpf: 

96051116168, Rg: 15055493, Filiação: Elizete Nunes Gomes da Silva e 

Irineu Ponce da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 703,80 (Setecentos e tres reais e 

oitenta centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: As partes realizaram acordo de pensão alimentícia no 

valor de 31,65% do salário mínimo vigente. Ocorre que o executado não 

cumprim com sua obrigação, estando em atraso com o pagamento dos 

alimentos fixados, razão pela qual a requerente requer o pagamento do 

débito, sob pena de prisão.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais.Processe-se em segredo de justiça, conforme 

recomenda o artigo 155, inciso II, do Código de Processo Civil.Cite-se o 

executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo pagamento, sob pena 

de prisão, com fulcro no artigo 733 do Código de Processo Civil.Ainda, 

apensem-se estes autos aos informados na exordial. Defiro o pedido de 

benefício de assistência jurídica gratuita.Ciência ao representante do 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Mutum, 05 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 1770-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Klee Junior - Me (tenoMetal), Antonio 

da Silva Klee Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, Raquel Casonatto - 

OAB:MT 10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52639 Nr: 181-37.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padroniz. PGC-BrasilMulticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Barbosa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 1145-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 
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comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 4361-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 4545-13.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Andrade Benk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73677 Nr: 2195-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedroso e Ferreira Ltda., Rodrigo Correa de 

Almeida Ferreira, Tathiane Francieli Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52402 Nr: 3417-31.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 1554-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78583 Nr: 1866-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Varella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Battaglini Romão, Cleunice Alves, 

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54416 Nr: 1899-69.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME, Jorge Luiz 

Lucínio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 1313-56.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBSC, MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109867 Nr: 5873-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONCALO LEMOS ALVES ME, GONCALO 

LEMOS ALVES, Francisco Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98106 Nr: 5177-39.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Willian de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e, considerando a certidão de intimação 

negativa de fl. 74, impulsiono o processo com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que informe o endereço do seu cliente, 

bem como cientifique-o da perícia designada à fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 302-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 2212-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Ferraboli - ME, Lairton Ferraboli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 
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Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92328 Nr: 1386-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio Dagostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - OAB:72174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43210 Nr: 2594-28.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti SAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 

7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Diani de Moraes - OAB:MT/12283, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:12678-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague 

voluntariamente a quantia devida descrita nos cálculos apresentados às 

fls. 251, no valor de R$ 5.266,11, sob pena do acréscimo da multa de 

10%, bem como dos honorários advocatícios também em 10%, nos moldes 

do artigo 523 e seguintes do CPC, a teor da decisão de fl. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43572 Nr: 2951-08.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrissolo Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 1907-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114973 Nr: 1331-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mira Sul Industrial Têxtil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Bolsoni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - OAB:45.553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112636 Nr: 53-07.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Passo do Lobo Ltda, Rui Belusci, Ingeborg 

Christine Boehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91015 Nr: 564-73.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - 

OAB:MT 14786

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o REQUERIDO, na pessoa do seu patrono, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107187 Nr: 4554-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozer Braga & Rodrigues Braga Ltda. - Me, 

OSMAIR MOZER BRAGA, ELISABETE RODRIGUES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 892-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MONTEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 4563-05.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 4066-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 2527-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Espaço Ltda - ME, João Hélio 

Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77032 Nr: 616-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iorides Aparecida Nogueira (Batom 

Cabeleireiros)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100765 Nr: 653-62.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas), 

RODRIGO ARAUJO MARTINS, JUCIMARA CILLA MARTINS, JOAO 

MARTINS, ROSEMARY DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 690-94.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 690-94.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e considerando a certidão negativa de 

intimação da parte autora de fl. 59, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar o advogado para informar o endereço atualizado do seu cliente 

e ainda, cientifique-o acerca da perícia designada nos autos a fl. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98394 Nr: 5370-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e, considerando a certidão de intimação 

negativa de fl. 79, impulsiono o processo com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que informe o endereço do seu cliente, 

bem como cientifique-o da perícia designada à fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73699 Nr: 2218-03.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Inácio Coelho, Hugo Aguiar 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109990 Nr: 5931-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENES NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 
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OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 4759-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 476-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GIEHL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 4392-14.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 3372-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Matschinske (Espólio), Adilson 

Matschinske, Ilson Matschinske (Espólio), Adilson Matschinske, Margrit 

Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107380 Nr: 4658-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Ribeiro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu João Guzzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77461 Nr: 996-63.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdSG, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intiimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

nos autos acerca do ofício de fls. 83/84, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51986 Nr: 3003-33.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Falabretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Nodari, Diomar Terezinha Berno 

Lazarotto, Ivan Sergio Lazarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o REQUERENTE, na pessoa do seu patrono, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1992-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Cristina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvara Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:MT 15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39301 Nr: 2258-58.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 89, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51710 Nr: 2734-91.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, na pessoa do 

seu patrono, para que fique ciente das correspondências devolvidas, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 2312-14.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKMH, JMH, EMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A genitora das requerentes conviveu em regime de 

união estável com o Requerido do qual resultou o nascimento das crianças 

J. K. M e J. M. H.. Sucede que a genitora das requerentes vem 

encontrando dificuldades em arcar, sozinha, com o sustento das filhas. 

Ocorre que apesar da relação jurídica existente entre as partes, o 

Requerido não lhe empresta alimentos indispensáveis à sua subsistência. 

Por terem a obrigação conjunta de assistirem aos seus filhos, mister se 

faz que contribuam de alguma forma para o seu sustento, especialmente, 

o Requerido que possui renda mensal suficiente para o desempenho deste 

encargo sendo assim se faz necessária a propositura da presente ação 

para que seja fixada uma pensão alimentícia.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as requeridas estão em local 

incerto e não sabido, bem como a parte autora e este juízo não lograram 

êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada 

por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de inércia do 

requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora 

especial, em virtude de ser composta por 02 (dois) Defensores Públicos, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 06 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86286 Nr: 2697-25.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER LUCCHETTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OLIVEIRA ATHAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO OLIVEIRA ATHAIDES, Cpf: 

04588369156, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor no dia 01/11/2014, por volta das 21:30horas, 

estava trafegando em seu veículo Gol, placa FGK-0728, Nova Mutum/MT, 

pela Avenida das Arapongas, em frente ao posto Rafale, quando acionou 

a sete indicativa para a esquerda, a fim de ingressar no estacionamento 

que fica no canteiro central da avenida, quando foi abalroado pelo veículo 

motocicleta Honda CG 125, placa NJB-0186, pertencente ao requerido. O 

acidente ocorreu pois o condutor da motocicleta não estava conduzindo 

seu veículo com atenção, vindo a colidir na traseira do veículo da 

requerente. Portanto, extreme de dúvidas que o condutor da motocicleta 

deu azo ao acidente que causou inúmeros danos no veículo do requerente 

e, sendo o requerido o proprietário do veículo, responde solidariamente 

por estes danos. Por fim, requer a procedencia do pedido para declarar a 

responsabilidade civil do requerido e a sua condenação pelo dano material 

sofrido no valor de R$700,00.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais.Defiro o pedido do benefício de assistência 

jurídica gratuita. Indefiro o requerimento de citação por edital, vez que não 

há comprovação nos autos de que foram esgotados todos os meios de 

encontrar o endereço da requerida, ressaltando-se que a citação por 

edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte requerente 

não lograr êxito para localização da parte requerida.Intime-se a parte 

requerente para indicar o endereço da requerida ou comprovar que 

esgotou os meios para sua localização.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Nova Mutum/MT, 28 de julho de 

2015.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 06 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 4406-32.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Alvori de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113734 Nr: 613-46.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 14 de Junho 

de 2018, às 18:30 horas, no local indicado às fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113734 Nr: 613-46.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 4780-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da devolução da carta precatória de fls. 98/100, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344, Antonio Lenoar Martins - OAB:MT 7.975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 65/66, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91997 Nr: 1189-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Mutuense Artistica e Recreativa - S 

O M A R, Associação de Criadores de Nova Mutum - ACRIMUTUM, 

Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 
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OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo, impulsiono o 

processo com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa dos seus 

procuradores, para no prazo de (05) cinco dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência, nos termos da decisão de fl. 529.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JEFERSON SCHEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000933-79.2018.8.11.0086. AUTOR: MARCIO JEFERSON SCHEER RÉU: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ratifico a decisão proferida em sede de plantão, aguarde-se em secretaria 

a juntada da contestação. Intimem-se as partes para informar em 5 dias se 

a liminar foi cumprida. NOVA MUTUM, 5 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-91.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A P SANTOS CARRARA BELIDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: A P SANTOS CARRARA BELIDO 

- ME Dados do Processo: Processo: 8010687-91.2016.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 13.103,11 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/07/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: A P SANTOS CARRARA BELIDO - 

ME Advogado do(a) REQUERENTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - 

MT0011338A Nome: A P SANTOS CARRARA BELIDO - ME Endereço: 

Rodovia BR 163/364, KM122,6, ZONA RURAL, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 REQUERIDO: ARNALDO GARCIA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: ARNALDO GARCIA Endereço: Av. Brasil, s/n, Esquina com Rua dos 

Mamoeiros ao lado da Casa 2285, Acácias, em frente a Construholz, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: A P 

SANTOS CARRARA BELIDO - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

6 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000632-35.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DA SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora afirma não possuir relação jurídica com Requerida e que 

nunca contratou os seus serviços, o que indica que a inscrição negativa 

mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 
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apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 39494 Nr: 2458-65.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Medeiros de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Odair José Medeiros de Moraes (fl. 273-vº).

Dê-se vistas dos autos à Defesa do acusado para oferecimento das 

competentes razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para 

que querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 7296-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Condeno o réu Claudiones da Silva Ferreira, devidamente qualificados nos 

autos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 157,§2º, incisos I e II 

do CP e 157,§2º, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código 

Penal, (à pena total e definitiva de 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 

(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 101 (CENTO E UM) DIAS-MULTA, 

CALCULADOS À PROPORÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS para toda a série de crimes, em 

regime inicial SEMIABERTO, não podendo recorrer em liberdade desta 

sentença, mas ser de pronto inserido no regime de pena nela imposto, 

devendo iniciar a execução provisória da pena no regime imposto nesta 

sentença, visto que presentes os requisitos de cautelaridade, a exigir a 

aplicação da medida, como forma de garantia da ordem pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76722 Nr: 331-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luci Helena Souza Silva 

Monteiro - OAB:5.024, Phillipe Mallet - OAB:115.668, Promotor - 

OAB:, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela ofendida às fls. 123134 e admito a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A como assistente 

da acusação, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal.

Outrossim, expeça-se carta precatória para citação da acusada no 

endereço informado à fl. 136.

Por fim, que o senhor gestor providencie a renumeração dos autos, 

devendo ser certificado.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o assistente da acusação da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 2579-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

27 de junho de 2018, às 14h00min., para a oitiva da vítima.No entanto, 

consigno que, caso até a referida data, este fórum não conte com os 

equipamentos necessários à colheita da prova nos moldes do depoimento 

especial ou depoimento sem dano, a oitiva realizar-se-á em audiência 

comum pelo juízo no mesmo dia e hora acima designados. Intime-se o 

Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo devidamente 

acompanhado por advogado, salientando que, caso compareça 

desacompanhado de defesa técnica, será assistido durante o ato, pela 

Defensoria Pública. Intime-se, fazendo constar que no mandado de 

intimação da vítima, que ela deverá comparecer com 30 minutos de 

antecedência do horário marcado para audiência.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 2794-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 06 de maio de 2019, às 15h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 3/2018 - FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, torna público à relação dos candidatos aprovados 

no TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 

MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR – DIREITO, para o Fórum da Comarca de Nova 

Xavantina/MT, de acordo com a classificação abaixo:

* O Edital n° 3/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 62323 Nr: 905-35.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETHA GABRIELLA BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, ALDEMIR PAULO 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS ASSUNÇÃO NUNES - 

OAB:22694-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:4.325, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:3873 MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão dos autos, assim sendo 

promovo a intimação das partes para que nele manifestem no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63340 Nr: 2046-89.2013.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PAULO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABHETA GABRIELLA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:22694-A 

OAB-MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão dos autos, assim sendo 

promovo a intimação das partes para que nele manifestem no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 2237-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL JUDICIÁRIA DE 

NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de ofício nº 913/2018 da delegacia de policia judiciária civil desta 

cidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 1338-34.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada do cumprimento da decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68390 Nr: 49-03.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PEREIRA DE MIRANDA. NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de Apelação de ref. 124

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94223 Nr: 4973-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ref. 15: Diante do determinado (Ref. 11) e do demonstrado (Ref. 15), 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Designo audiência de justificação para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14h (horário oficial do estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de 

audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.

 Intime-se o apenado, requisitando-se sua escolta, caso esteja preso.

 Expeça-se o competente mandado de intimação da direção do 

estabelecimento prisional, para comparecimento em audiência, 

comunicando-se na forma do art. 221, §3º, do CPP.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, aguardando-se em cartório a 

realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104475 Nr: 2912-24.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARSANULFO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 Ante o exposto, concedo ao autuado ELIAS BARSANULFO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, o benefício da liberdade 

provisória com fiança, para que responda ao processo crime livre da 

custódia cautelar, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição 

Federal, e dos artigos 316 e 321, ambos do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66735 Nr: 1823-05.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DE OLIVEIRA SALES, ANTONIO FRANCISCO 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAMÁSIO MORAES LEAL, JOÃO JOSÉ DE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora,via advogado, para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 1630-24.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI NAZARETH BECHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOSÉ BERTUOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Intimação do Parte Autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 83239 Nr: 3467-12.2016.811.0012
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO EPIFANIO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELI FERNANDA CARELLI - 

OAB:16054 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 3194-33.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 5936-94.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI CARDOSO DA SILVA, DEUSELINA FERREIRA 

DE LEMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR 

- OAB:17004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para proceder ao pagamento da primeira 

parcela das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

orientação contida à Ref. 25 do Departamento de Controle e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83239 Nr: 3467-12.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO EPIFANIO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELI FERNANDA CARELLI - 

OAB:16054 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada a requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, deverá manifestar sobre hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80 e art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição.

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.”

Não concordando com a suspensão da execução, deverá indicar bens da 

parte executada passíveis de penhora ou, pretendendo que este juízo 

providencie pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário 

(INFOJUD e RENAJUD), deverá comprovar que se esgotaram seus meios 

de busca, sob pena de indeferimento do pedido e suspensão da ação por 

não localização de bens.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 3194-33.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada a requerer o 

que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, deverá manifestar sobre hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80 e art. 921, inciso III, § 1º e 2º, do CPC, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição.

 Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.”

Não concordando com a suspensão da execução, deverá indicar bens da 

parte executada passíveis de penhora ou, pretendendo que este juízo 

providencie pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário 

(INFOJUD e RENAJUD), deverá comprovar que se esgotaram seus meios 

de busca, sob pena de indeferimento do pedido e suspensão da ação por 

não localização de bens.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-31.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS BELEM FILHO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 5 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-26.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)
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RONALDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010441-26.2016.8.11.0012. REQUERENTE: CLAUDIMAR PEREIRA DE 

SOUZA, JOAQUIM MENDONCA DA SILVA, RONALDO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA ID 13293720: 

indefiro o pedido, eis que a declaração de incompetência no juizado 

especial acarreta a extinção do processo e não a remessa dos autos ao 

juízo competente (art. 51, inciso II, da lei n. 9.099/95). Assim, satisfeita a 

tutela jurisdicional, arquivem-se os autos com as baixas devidas. NOVA 

XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-45.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA GAUCHA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010593-45.2014.8.11.0012; Valor causa: R$ 67,04; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IMOBILIARIA GAUCHA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: SETAE - 

SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

Ação Reclamatória proposta pela IMOBILIARIA GAUCHA LTDA – ME em 

face SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA – 

EPP, ambos qualificados nos autos. Em síntese, o requerente noticia ser 

proprietário do lote 16 da quadra 99, no loteamento Nova Brasília. Afirma 

que se dirigiu a empresa reclamada, requerendo instalação de cavalete e 

hidrômetro, porém houve recusa sob alegação de se tratar de uma área 

de reserva Ambiental no entorno da Lagoa de Esgoto Sanitário. Em sede 

de contestação, alega a reclamada que o imóvel é objeto de Anulação de 

Escritura e Cancelamento de Registro, uma vez que foi vendido em 

duplicidade. Anexa Certidão do lote 16, da quadra 99, com matrícula 

15.001, constando a restrição judicial. E que, com relação a reserva 

ambiental, a própria SEMA requereu que a empresa SETAE adquirisse 

alguns lotes no entorno da lagoa de esgoto para fazer um cinturão verde, 

evitando que ali venha a ser construída casas, pois é uma área insalubre. 

Por fim, aduz que a responsabilidade de prover toda a infraestrutura 

necessária à moradia é do loteador, podendo haver a comercialização dos 

lotes apenas após implantado toda a infraestrutura necessária à 

habitação. Pois bem. A tese de responsabilidade do Loteador sobre a 

infraestrutura do loteamento merece acolhimento, restando afasta a 

responsabilidade da parte reclamada, isto porque conforme dispõe a Lei 

6.766/79, é de responsabilidade do loteador dispor dos lotes com a devida 

infraestrutura , vejamos: Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá 

ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 

disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais 

pertinentes. § 4o Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura 

básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo 

plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. § 5o A 

infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Assim, não havendo 

infraestrutura necessária para o abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no imóvel objeto da demanda, a realização de tais obras deve ser 

de responsabilidade do loteador e não da empresa prestadora de 

serviços, neste sentido: LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. 

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. O loteador é responsável pela 

implantação da rede de abastecimento de água potável do loteamento. Art. 

2º, §§ 4º e 5º, 5º, parágrafo único, 18, inciso V, e 38, parágrafo 2º, da Lei 

nº 6.766/79, Precedentes do STJ e deste Tribunal. Negado seguimento ao 

recurso. (Agravo de Instrumento Nº 70061273280, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo 

Souza, Julgado em 26/08/2014). Ante o exposto, opino pelo julgamento 

IMPROCEDENTE do pedido da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-10.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA GIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010757-10.2014.8.11.0012; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALMIR OLIVEIRA GIEHL 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A A pretensão veiculada no presente feito 

configura desdobramento lógico e causal do processo n. 

0010084-21.2013.811.0035, de modo a ensejar cumprimento de sentença 

em tais autos. Deste modo, extingo o presente feito sem resolução do 

mérito. Junte-se cópia dos presentes autos ao processo em referência, 

onde será dado cumprimento à sentença com possível imposição de multa 

pelo desatendimento ao comando judicial e inserção dos dados do autor 

em cadastros de proteção ao crédito. Mantenho a liminar concedido nos 

presentes autos. P.I.C. NOVA XAVANTINA, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-08.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMAZILIA SCAPIN YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010783-08.2014.8.11.0012; Valor causa: R$ 21.720,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO 
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POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA AMAZILIA SCAPIN 

YAMAMOTO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da incompetência do Juizado Especial 

Cível Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Mérito. Trata se de Ação De Indenização Por Danos Morais E 

Materiais Com Pedido De Tutela Antecipada proposta por MARIA AMAZILIA 

SCAPIN YAMAMOTO em face OI S.A, ambos qualificados nos autos. A 

parte reclamante noticia que o plano contratado com a reclamada no 

número (66) 3438-2173 é o Oi Conta Total 2, o qual prevê a velocidade de 

internet de banda larga de 10Mbps. Porém, a autora afirma que começou a 

fazer a medição da velocidade da internet utilizando-se o site 

recomendado pela ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações, 

obtendo como média de velocidade (Mbps): 1,08, significando dizer que 

está recebendo apenas 10,8% do produto adquirido. Ao entrar em contato 

com a reclamada (protocolo nº 20148125222315) fora constatado sinal 

fraco no recebimento da internet, a reclamação foi passada a um técnico 

que entraria em contato para realizar a manutenção. No outro dia, um 

técnico entrou em contato solicitando informações sobre a internet, e ao 

ouvir novamente a reclamação de lentidão e queda de sinal, o mesmo 

consultou seu sistema e informou: que haviam muitas reclamações e que o 

problema teria sido constatado em ABRIL DE 2011, mas ainda estava em 

manutenção sem prazo para findar, tudo isso informado no protocolo de 

nº 180596327 do dia 12/11/2014. Diante disto a requerente sentiu-se 

profundamente ofendida e enganada pela única empresa de telefonia da 

cidade. A parte reclamada na sua contestação alega que ocorreu mesmo 

um problema com o terminal da autora, entretanto, muito diversamente do 

que alega, não houve a demora mencionada, sendo que o problema em 

questão foi resolvido. Afirma que não cometeu ato ilícito e os serviços 

foram prestados na forma contratada. Pois bem, tratando-se de pedido de 

indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito 

ensejador da pretensão. Embora, neste caso, não conste nos autos laudo 

técnico, há print de testes on line realizados (Id 7916103 e Id 7916127), 

prova de que os serviços de internet não estão foram prestados na forma 

contratada. A parte ré não traz aos autos o conteúdo das gravações do 

protocolos de atendimento mencionados pela parte autora, bem como não 

traz qualquer documento que demonstre que os fatos se deram de forma 

diversa da narrada na exordial, limitando-se, tão somente, a tecer a tese 

de ausência da falha na prestação dos serviços. Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, 

considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom 

senso, merecendo redução, para atender aos princípios norteadores a 

que se destina. Destarte, os danos morais são devidos, embora não na 

cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, experimentados 

pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando solucionar o 

impasse. Por fim, com relação aos danos materiais, os mesmos deverão 

ser indeferidos, vez que os danos não restaram devidamente 

comprovados. Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil para: - RATIFICAR PARCIALMENTE os efeitos da liminar 

deferida (Id 7916105), somente no que tange a obrigação da empresa 

reclamada forneça serviço de internet em velocidade instantânea não 

inferior a 40%, e velocidade média não inferior a 80%, por conseguinte, 

revogo a pena de multa diária estabelecida; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-20.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SILVERIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010821-20.2014.8.11.0012; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DOMINGOS SILVERIO DIAS Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Ilegitimidade Passiva. Alega a 1º Reclamada que é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, posto que o Município não pode ser 

responsabilizado pelos atos omissivos ou comissivos praticados pela 

Corporação Militar do Estado de Mato Grosso, deixo de acolhê-la, uma vez 

que o fato ocorreu no 5º Festival de Pesca Amadora de Nova Xavantina, 

evento realizado pelo respectivo município. Mérito. Noticia o autor que 

participou do 5º festival de pesca amadora de Nova Xavantina na 

modalidade de motor rabeta; que após a competição, ao retornar com a 

canoa para a margem do rio os companheiros de pesca começaram a 

caçoar dele, e levando tudo na esportiva começou a também fazer 

brincadeiras, no tom como se estivessem brigando; que uma componente 

da banca avaliadora da competição, a Sra. Elisângela Firmino Maia, ao ver 

aquela cena, se encaminhou até uns policiais que estavam no local da 

competição e lhes relatou que o requerente estava armado e ameaçando 

de morte seus companheiros; que os policiais se deslocaram até o local 

onde o autor e os demais colegas, pedindo para que eles colocassem as 

mãos na cabeça para que pudessem fazer as devidas averiguações. 

Ocorre que o reclamante tem um de seus braços paralisados, não 

consegue realizar movimentos com o mesmo. Afirma que durante a 

abordagem, os policiais não acreditaram quando o requerente disse que 

não poderia colocar as duas mãos na cabeça, sendo forçado a tal ato o 

que lhe causou muita dor e constrangimento, razão pela qual requer 

indenização a titulo de danos morais. Em sede de contestação, ambos os 

reclamados alegam que não restou demonstrado nos autos o agir ilícito 

dos policiais a autorizar o pleito indenizatório e que os agentes estatais 

agiram no estrito cumprimento do dever legal. Por fim, pugnam pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. Ocorre que, tratando-se 

de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula prova 

suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão. Assim, não se verificando 

a comprovação de qualquer atitude atentatória aos direitos de 

personalidade da parte Reclamante perpetrados pelos reclamados, tenho 

que ausente o nexo de causalidade entre a conduta danosa, omissiva ou 

comissiva do agente, e seu resultado danoso à vítima. Ademais, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Ante o exposto, opino pelo julgamento 

IMPROCEDENTE do pedido da inicial, com resolução do mérito, a teor do 
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que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-32.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUTRA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000162-32.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANDERSON DUTRA LUCIANO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Cumpra-se a decisão de ID 

13447143. NOVA XAVANTINA, 6 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-28.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Analisando a conta judicial do presente feito 

junto ao sistema SisconDJ constatei que, além do depósito que deu causa 

a expedição do alvará em favor da parte autora (Id. 13525709), há um 

outro depósito no valor de R$=5.462,91= (cinco mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e noventa e um centavos), o qual excede o crédito 

da parte autora, motivo pelo qual encaminho intimação para manifestação 

das partes no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do feito. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 6 de junho de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-19.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLACI IRENE PREDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000288-19.2017.8.11.0012. REQUERENTE: CLACI IRENE PREDIGER 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao 

pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora a 

imediata exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada pela parte ré é 

indevida, alegando já ter efetuado o pagamento do débito referente à 

relação contratual, inexistindo parcelas pendentes. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. A alegada inclusão indevida do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes ocorreu em 05 de dezembro de 2015, 

somente vindo ajuizar ação em 2017, ou seja, mais de um ano depois, o 

que afasta a alegada urgência no presente caso. Ademais, dentre os 

documentos colacionados aos autos, não restou evidenciado, nesse início 

de cognição, que o débito vencido no dia 07/10/2015, que originou a 

inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito, encontra-se 

quitado, uma vez que extrato juntado em ID 11198671 demonstra que não 

houve desconto automático relativo ao mês em questão, o que afasta a 

verossimilhança da alegação inicial. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Advirto que o não comparecimento do reclamante na 

audiência designada implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo deverá a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12 TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 05 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000109-85.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA JOSE SILVA DE 

ABREU REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – Não conheço os 

embargos declaratórios, eis que a movimentação de ID 12076162 veio 

desacompanhada de conteúdo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. II – Não havendo trânsito em julgado, aguarde-se 

em cartório o decurso do prazo para apresentação de recurso. III – 

Havendo trânsito em julgado, defiro o pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Cartório proceder as alterações necessárias no sistema. IV - 

Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, serão penhorados bens suficientes para garantia da 

execução. V - Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do bem e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através de seu 

advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). VI - Em caso 

de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos bens 

indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 
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descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

VII - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VIII - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA XAVANTINA, 

05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-38.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010037-38.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP REQUERIDO: EUDES RODRIGUES DOS 

SANTOS I – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida. II – 

Não havendo trânsito em julgado, aguarde-se em cartório o decurso do 

prazo para apresentação de recurso e tornem conclusos posteriormente. 

III – Havendo trânsito em julgado, defiro o pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. IV - Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. V - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). VI - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

VII - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VIII - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA XAVANTINA, 

05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUROLUX COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA MESSIAS AGUIAR OAB - SP231401 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000043-08.2017.8.11.0012. REQUERENTE: KARLA PATRICIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: OUROLUX COMERCIAL LTDA Quanto ao pedido formulado 

pela parte promovente, entendo que a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de 

recursos, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência se aplica apenas a pessoa natural (art. 99, §3º, do 

Código de Processo Civil). A Constituição da República Federativa do 

Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, diz que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Nesse sentido: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal 

de assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. 

Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e 

honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio 

Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição 

do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, 

São Paulo, 2011). Observa-se que a parte promovente realmente não faz 

jus aos benefícios requeridos, pois não comprovou que se enquadra nos 

requisitos previstos em lei. Intimada para juntar aos autos documentos 

necessários para comprovação de sua alegada hipossuficiência, se 

limitou a colacionar declaração (ID 13366860). Ora, tal documento, por si 

só, não evidencia a insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de deserção. Feito o preparo do recurso, intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Certificada 

a tempestividade e, somente após o recolhimento do preparo, recebo o 

recurso interposto, somente no seu efeito devolutivo, uma vez que não 

demonstrou o alegado prejuízo para recebê-lo no efeito suspensivo (LJE, 

art. 43). Com as providências, remetam-se os autos à Turma Recursal 

para apreciação e julgamento. Não havendo o devido recolhimento do 

preparo, tornem conclusos para decisão. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Intime-se. NOVA XAVANTINA, 05 de junho 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-02.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ANTONIO LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER OLIVEIRA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010020-02.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JANDIR ANTONIO LOCATELLI 

REQUERIDO: ESTHER OLIVEIRA GARCIA I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA 

XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-03.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUPER RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010007-03.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: EUPER RODRIGUES LOPES I - Defiro o pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). IV - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

V - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA XAVANTINA, 

05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-22.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GLAZIELA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FABIOLA BREITENBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000001-22.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JULIA GLAZIELA MACEDO 

REQUERIDO: ANDRESSA FABIOLA BREITENBACH Dispensado o Relatório, 

tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Designada audiência de conciliação para o dia 06 de Março de 

2018 às 08:20, a parte requerente deixou de comparecer pessoalmente no 

ato, conforme se extrai do termo de audiência de ID 12059618 , não 

havendo justificado o motivo de sua ausência em tempo hábil, uma vez ter 

juntado atestado médico (ID 12105600 ) somente 02 (dois) dias após a 

solenidade. A juntada intempestiva de atestado médico não inibe a 

extinção do feito por desídia da parte autora, uma vez ter deixado de 

justificar, em tempo hábil, sua impossibilidade de comparecimento à 

audiência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

INTEMPESTIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I, 

DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. A justificativa da 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a data e horário do referido ato. Sentença mantida. (Relator: NELSON 

DORIGATTI - Execução de Título Judicial 754313520158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2016, Publicado no DJE 

24/06/2016) Desta feita, considerando que a parte autora abandonou a 

causa, não cumprindo com as diligências que lhe competiam, faz-se por 

bem extinguir o feito, independentemente de intimação da parte (Lei nº. 

9.099/95, art. 51, §1º). Ante o exposto, verificada a desídia da autora da 

ação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. III, do NCPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais. Deixo de condená-la, 

contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter 

restado comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 

9.099/95. P.I.C. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para elaboração do cálculo das custas processuais. Após, 

intime-se a parte autora para pagamento no prazo legal. Em caso de 

inadimplemento, ao Distribuidor para anotação, nos termos da CNGC, do 

não pagamento das custas e, após, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010300-75.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010300-75.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: JURANDI ALVES NOGUEIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Requerido o cumprimento de sentença, a parte 

executada cumpriu voluntariamente a obrigação imposta em sentença (ID 

12373117). A parte exequente concordou com os valores depositados e 

pugnou pela expedição de alvará. Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo de execução 

de sentença. Sem custas e honorários. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Determino a expedição de alvará em favor da parte 

exequente, para levantamento da quantia bloqueado e seus acréscimos 

legais. O autorizado deverá possuir poderes específicos para a prática do 

ato. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos. NOVA XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 2295-07.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano de Mello Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planatec Planejamentos Agroflorestais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio D Amore Mello - 

OAB:342.819/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2295-07.2014.811.0044 Código: 56801

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO ajuizada 

por JOÃO CAETANO DE MELLO NETO, em face de PLANATEC 

PLANEJAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA- ME, todos qualificados nos 

autos.

À fl. 59, certidão que decorreu o prazo e a parte requerida devidamente 

intimada, não se manifestou nos autos.

 É o relato do necessário.
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Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve a expedição da carta 

de intimação de fl. 58/58 verso, ao qual voltou ficando intimada a parte 

requerida e não manifestou nos autos conforme fl.59, ante o exposto 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72608 Nr: 2635-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Intime-se a defesa para, querendo, ratificar as alegações finais impostas, 

tendo em vista que fora acostados nos autos a oitiva de Fábio dos Santos 

Ereno (fls. 244/245).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 1676-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everly Soares Rosiak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de EVERLY 

SOARES ROSIAK, através da qual requer a referida medida acautelatória 

para resguardar seu crédito junto ao requerido.

Às fls. 19 foi deferida a tutela de urgência vindicada.

Às fls. 21 o requerente informou o pagamento da integralidade da dívida 

pelo requerido, bem como a desistência da ação.

 DECIDO:

Diante do pedido de desistência formulado às fls. 21, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 78832 – Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Everly Soares 

Rosiak.

As partes ficam dispensadas das custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º do CPC. Honorários advocatícios pelo requerido, conforme 

acordo entabulado e nos termos do artigo 85, § 1º do CPC, que fixo no 

patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo Sr. Gestor observar a CNGC, no que 

concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75200 Nr: 5-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por OMNI S/A – 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JORGE ALVES 

BATISTA.

Intimado o exequente pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito, deixou 

transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 17).

 DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 1 (um) ano, por inércia 

da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do 

feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 485 , III E § 1º , DO CPC/2015 – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito 

sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono 

da causa – art. 485 , III e § 1º, do CPC/2015.” (TJMT. Ap 23337/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

 Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32066 Nr: 309-86.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleide André de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Cuida-se de Ação Previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por ELEIDE ANDRE DE ARAUJO em face do INSS.

Houve a expedição de RPV e integral pagamento da dívida pela autarquia 

previdenciária (fls. 148).

DECIDO.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, o 

processo sob o nº 309-86.2012.811.0044, nos termos do artigo 924, 

inciso II do NCPC.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55706 Nr: 1531-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Benedito de Jesus Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIDES BENEDITO DE JESUS ALMEIDA, 

Filiação: Tereza Francisca de Jesus e Natalio Benedito de Almeida, data de 

nascimento: 27/05/1986, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 9999-1535. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: VISTOS ETC.,O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de ALCIDES BENEDITO DE JESUS ALMEIDA, 

devidamente qualificado à fl. 04, como incurso nas sanções do art. 121, 

c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.Consta na peça acusatória que no dia 

10 de maio de 2014, por volta das 02h:30min, na Av. Brasil, Centro, em 

frente a Prefeitura Municipal, neste município de Paranatinga-MT, o 

acusado agindo com consciência e vontade, tentou matar, mediante arma 

branca tipo faca, Aelson Augusto da Silva, provocando-lhe as lesões 

descritas e materializadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito encarta 

do aos autos (fls. 04/05).A denúncia foi recebida no dia 22 de maio de 

2014 (fls. 45).O réu foi citado (fls. 51), e apresentou defesa prévia às fls. 

60/63.O feito foi saneado às fls. 66/67.O denunciado entrou com pedido 

de Habeas Corpus impetrado pelo Defensor Público no Tribunal de Justiça, 

fls. 68/74.Às fls. 75/78 foram prestadas as informações devidas.Na data 

de 23 de julho de 2014 foi proferida decisão determinando a expedição de 

alvará de soltura em favor do denunciado, fls. 84.Conforme informação de 

fls. 90 o acusado foi posto em liberdade na mesma data.Na instrução, 

foram inquiridas as testemunhas Benedito Deonizio Elias, Aelson Augusto 

da Silva, e o acusado foi interrogado (CD-ROM fls. 95 e 136).Às fls. 

101/108 consta o v. acórdão.O laudo de exame de objeto foi encartado às 

fls. 111/115.Às fls. 133 foi homologado o pedido de desistência da oitiva 

das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa.Em 

alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, ante a 

prova da materialidade do delito e autoria, conforme as provas produzidas 

nos autos, fls. 137/140.A defesa do réu, por sua vez, pede a absolvição 

sumária alegando que o denunciado não praticou o delito descrito na 

denúncia, ou alternativamente, pede a desclassificação do delito para o 

crime de lesão corporal leve, fls. 141/144.É o relatório.Fundamento e 

decido.O processo encontra-se hígido e inexistem irregularidades a serem 

sanadas, razão pela qual passo ao Juízo de admissibilidade para eventual 

submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. 

A propósito, diz o art. 413, do CPP, in verbis: “Art. 413. O juiz, 

fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou 

de participação.§ 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à 

indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal 

em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias 

qualificadoras e as causas de aumento de pena.”A materialidade do delito 

restou comprovada pelo Mapa Topográfico Para Localização de Lesões 

(fls. 20/21), Prontuário de Atendimento Ambulatória (fls. 25), Boletim de 

Ocorrência (fls. 08), bem como, pela prova oral colhida na instrução 

processual.De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de 

autoria, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu.Quanto ao pedido de 

desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão 

corporal leve, melhor sorte não lhe assiste, nesta fase processual tal 

conclusão só se admite quando emergirem dos autos elementos 

incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo agente não figura entre 

os crimes dolosos contra a vida, significando dizer que, persistindo 

quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão 

do réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência 

do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso 

XXXVIII, alíneas c e d da Constituição da República). A propósito: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. 

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. [...] Naatual fase processual, que é 

de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operada a 

desclassificação do delito quando estreme de dúvida a ausência de 

animus necandi, o que não se apresenta nos autos [...].” (RESE nº 

70058470774, Relator: Des. Julio Cesar Finger – 30.7.2014)“RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA – PLEITO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO 

CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE 

PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS 

–APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA 

AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO.– Configurando a sentença de pronúncia juízo de 

admissibilidade, desnecessária a certeza quanto à intenção do réu, 

preponderando nesta fase processual o princípio in dúbio pro societate , 

bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria. – A dúvida 

quanto à presença do animus necandi na conduta praticada pelo 

recorrente, ante a inexistência de prova eficaz capaz de afastá-la de 

plano, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.” (TJMT – 

SER 25.838/2013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara 

Criminal –Julgamento: 26/06/2013 – Publicação: 04/07/2013). Diante desse 

quadro, impõe-se a pronúncia do réu na forma pleiteada na denúncia.ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ALCIDES 

BENEDITO DE JESUS ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 121, 

c/c art. 14, II, do Código Penal, a fim de submetê-lo oportunamente a 

julgamento pelo Tribunal do Júri.Intime-se o pronunciado, atentando-se a 

escrivaninha ao disposto no art. 420, do Código de Processo 

Penal.Finalmente, nos moldes do art. 421, do mesmo diploma legal, 

preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se estes autos ao Presidente 

do Tribunal do Júri.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mairlon de Queiroz 

Rosa, digitei.

Paranatinga, 10 de abril de 2018

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85134 Nr: 16-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Souza Silva, Maria Lucia da Silva, Rosenice 

Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubinei Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE RUBINEI SOUZA SILVA, Cpf: 

86490761149, Rg: 1231167-7, Filiação: Cleonice Souza da Silva e Jonas 

Tavares da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: Conforme se depreende da Certidão de óbito em anexo, 

o de cujus falecei no dia 26/6/2016 o Sr. Rubinei Souza Silva, solteiro com 

35 anos de idade, conforme cópia do atestado de óbito anexo. O falecido 

era solteiro à época da aquisição do bem e do óbito não deixou 

descendentes e ascendentes e não deixou testamento, porém deixou 

bens a inventariar. Os herdeiros interessados declaram nesta 

oportunidade que não existem dívidas do Espólio para com as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal,s endo que as referidas certidões 

serão inclusas posteriormente. Também informam que não há notícia da 

existência de dívidas particulares, sendo que eventuais débitos do Espólio 

serão apurados e liquidados no momento oportuno.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a gratuidade processual aos 

autores.Para o cargo de inventariante nomeio VALDECI SOUZA SILVA, 

considerando-a compromissada, independente de assinatura de 

termo.Concedo a inventariante o prazo de vinte dias para que apresente: a 

certidão negativa das esferas municipais, estaduais e federal em nome do 

falecido e o comprovante do recolhimento do ITCD. Citem-se eventuais 

interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, manifestação dos interessados, 

tornem-me conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 16 de março de 2018
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Mairlon de Queiroz Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50929 Nr: 102-53.2013.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdM, EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fl. 50 e 51, permitindo a vista 

fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELINA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente da audiência redesignada nos termos da certidão do 

ID nº 13513946.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 39531 Nr: 139-51.2010.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, RIVALDO ROSA DA SILVA, DORALICE 

FERREIRA GAMA, A.N REGIONAL PASSAGENS LTDA ME, ANTONIO 

RODRIGUES PRADO, NILSON LINHARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado dos réus Doralice Ferreira Gama, Rivaldo 

Rosa da Silva e Nilson Linhares Rodrigues, para comparecer à audiência 

de interrogatório designada para o dia 19.06.2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 89217 Nr: 837-76.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VIDAL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2 (duas) diligência ao senhor Oficial de Justiça (Bairro 

Aeroporto), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 807-90.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89857 Nr: 1204-03.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBER GOMES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2 (duas) diligência do senhor Oficial de Justiça (Rua da 

Saúde, bairro Centro antigo), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75825 Nr: 3475-87.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, QUEBIO DA SIVA ALVES - OAB:23544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 97/102.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69989 Nr: 3329-80.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ DALL ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.2725-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar as partes e respectivos advogados para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, redesignada para o 

dia 13 de junho de 2018 (4ªf), às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42294 Nr: 471-81.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO, 

CLEIBCESAR LOPES DE OLIVEIRA, LEANDRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado do(s) denunciado(s) para comparecer à 

audiência de interrogatório para o dia 12/06/2018 às 18h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8550 Nr: 221-49.1991.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDÁBLIU ARQUITETURA URBANISMO E CONTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3114-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Pelo exposto, PRONUNCIO o acusado DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos 

I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, para que seja 

submetido ao crivo do Tribunal Popular desta Comarca.Conforme 

fundamentação da decisão retro, foram reconhecidos indícios de autoria e 

materialidade.Consigno que a prisão processual não ofende o princípio da 

presunção de inocência quando presentes os seus pressupostos 

ensejadores (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e 

fundamentos (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por 

conveniência da instrução), tal e qual se verifica na espécie versada, 

principalmente, porque não houve alteração fática, quanto aos 

fundamentos já expostos na decisão anterior (fls.109-110), muito pelo 

contrário, foram acrescidos fatos novos, prejudiciais ao denunciado, 

diante da existência de condenação transitada em julgado contra sua 

pessoa (COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO processo Código 75512 – 

Porte de Arma de Fogo com Executivo de Pena Definitivo Código 313273 - 

COMARCA DE SINOP) e prisão preventiva e condenação definitiva da 

COMARCA DE MATUPÁ – processo Código 58673 – roubo qualificado – 

condenação 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Condenação 

provisória, tráfico de entorpecentes, COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

– Código 100629 – 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Tais 

situações são fatos concretos a manter o acusado segregado até 

julgamento final pelo Tribunal do Júri, havendo sério o risco a sociedade 

quanto a liberdade do denunciado, Intime-se a defesa constituída.Ciência 

ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado da pronúncia, certifique-se 

e abra-se vista ao representante do Ministério Público e à defesa 

constituída para fins do artigo 422 do Código de Processo 

Penal..Cumpra-se com URGÊNCIA réu presoPublique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 05 de junho de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84267 Nr: 1724-94.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 746-83.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - 

OAB:15722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Cuiabá-MT) para cumprimento da liminar, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89098 Nr: 750-23.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS QUERINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2 (duas) diligência ao senhor Oficial de Justiça (Bairro Bela 

Vista), no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com 

posterior remessa do comprovante aos autos para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 1143-31.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, DEL MORO & CIA LTDA, N. M. PORTELA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12.671/OABMT, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, 

JOSE VALNIR TEIXEIRA - OAB:3624/MT, LUIS CARLOS BOFI - 

OAB:30.515, MICHELE OLIVA ZOLDAN - OAB:14.591-OAB/MT, NILSON 
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ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE em face de N. M. PORTELA ME, CLEUSELI 

MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER E DEL MORO & CIA LTDA, 

todos qualificados nos autos.No decorrer do procedimento, o Ministério 

Público e a empresa executada N. M. Portella ME formalizaram acordo 

sobre o objeto do cumprimento de sentença, pugnando pela sua 

homologação (f.1679-1681).Formalizados autos, vieram conclusos para 

deliberação.É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo.Assim sendo, 

como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, é o caso de homologação por ato judicial.Nesse 

diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os 

interessados nos autos, nos termos em que entabulado (f.1679-1681), 

conforme artigo 200 do Código de Processo Civil.JULGO EXTINTO POR 

SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 1609-73.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO D'AVILA DIAS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20191-A

 Diante do exposto, determina-se:I – Intime-se a parte Requerida Energisa 

S/A para apresentar procuração e substabelecimento de poderes, no 

prazo de 15 (quinze) dias;II – Intimem-se as partes para informarem se 

pretendem produzir outras provas, indicando de forma fundamentada e as 

razões de seus requerimentos, sob pena de julgamento 

antecipado.Intimem-se.Peixoto de Azevedo, 06 de junho de 2018. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES uiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 2455-71.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPB, ROSILAINE MARCELINO PAFUME BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 176 (R$ 8.354,31 – oito mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), vez que 

existe concordância por parte do executado conforme fl. 179/v.2. 

Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.

Anoto que no precatório deverá ser informado o montante a ser 

requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente 

precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-14.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do processo: Processo: 

8010017-14.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALQUIRIA GOMES CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Pessoa(s) a ser(em) Intimada (s) SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que se realizará no dia 14/06/2018, às 15:00, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que 

a hipótese não permite o julgamento antecipado da lide, mormente porque a 

parte reclamada requereu a realização de audiência de instrução a fim de 

comprovar os fatos narrados. Assim, determino ao senhor gestor, designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo 

que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão 

comparecer independente de intimação. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2.Não comparecendo à 

audiência designada o Reclamante o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95 

(pagamento das custas processuais). 3- Pretendendo a parte reclamada 

produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 4. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de junho de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-14.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do processo: Processo: 
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8010017-14.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALQUIRIA GOMES CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Pessoa(s) a ser(em) Intimada (s) Nome: VALQUIRIA 

GOMES CARVALHO Endereço: Rua JULIO CAMPOS, 1073, CASA, 

CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000; 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO que se realizará no dia 14/06/2018, às 15:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o 

julgamento antecipado da lide, mormente porque a parte reclamada 

requereu a realização de audiência de instrução a fim de comprovar os 

fatos narrados. Assim, determino ao senhor gestor, designe audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas testemunhas. 

Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo que, cada uma, 

poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão comparecer 

independente de intimação. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2.Não comparecendo à audiência designada o 

Reclamante o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95 (pagamento das custas 

processuais). 3- Pretendendo a parte reclamada produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 4. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de junho de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 52/2018-DF

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, CLAUDIO DEODATO RODRIGUES 

PEREIRA, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DESTA CIDADE E 

COMARCA DE PONTES E LACERDA- ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

 I - Revogar a Portaria nº 98/2017, de 04 de dezembro de 2017, que 

designou a servidora Ligia Magna Silva e Machado, Analista Judiciária, 

matricula nº 9895, para exercer o cargo de Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

 II - Designa r a servidora Marcela Oliveira Moraes, matricula 36825, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

sem prejuízo de suas funções como Gestora Geral de 2ª Entrância, nesta 

comarca.

 III - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos e a Divisão de Controle e Informação 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda – MT, 05 de junho de 2018

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 53/2018-DFO Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em desta Cidade e Comarca de Pontes e 

Lacerda - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei, etc...CONSIDERANDO o pedido de 30(trinta) dias de licença 

premio da servidora Marta Cristina Volpato Basilio, Gestora Judicial da 1ª 

Vara, no período 06.06.2018 a 05.07.2018     RESOLVE:   I – Designar a 

servidora ROSELI APARECIDA DEMARCHI NASCIMENTO, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 2836, Gestora Judiciaria Substituta da 1ª 

Secretaria, durante usufruto de 30(trinta) dias de Licença premio da 

gestora titular no período de 06.06.2018 a 05.07.2018.   P.R. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos- Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça.   Pontes e Lacerda-MT, 06 

de Junho de 2018.       Claudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito e 

Diretor do Foro      table

 PORTARIA N. 53/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em desta Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

CONSIDERANDO o pedido de 30(trinta) dias de licença premio da servidora 

Marta Cristina Volpato Basilio, Gestora Judicial da 1ª Vara, no período 

06.06.2018 a 05.07.2018

 RESOLVE:

 I – Designar a servidora ROSELI APARECIDA DEMARCHI NASCIMENTO, 

Técnica Judiciária, matrícula nº 2836, Gestora Judiciaria Substituta da 1ª 

Secretaria, durante usufruto de 30(trinta) dias de Licença premio da 

gestora titular no período de 06.06.2018 a 05.07.2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos- Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda-MT, 06 de Junho de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000852-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANO FERREIRA ROBERTO (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6701-96.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 1. Tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado não dá 

certeza da quitação, por se tratar de recibo feito a mão, sem que seja 

possível ter total e inequívoca certeza do recebimento pelo autor, 

determino:

1.1. Intime-se o autor, por meio da Defensoria Pública, para que diga em 48 

horas se recebeu o valor indicado.

1.2. Dê-se vista ao MP.

2. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168406 Nr: 4303-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCF, MSF, MRFP, LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166651 Nr: 3483-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo- Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA LEAL MEDEIROS - 

OAB:381876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ana Laura Leal Medeiros requerer alvará judicial para venda de 

semoventes deixados em razão do falecimento de Ladislau Medeiros.

Juntos documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 240.000,00.

É o breve relatório.

O art. 2º da Lei nº. 6.858/1980 dispõe que "O disposto nesta lei se aplica 

às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos 

por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.".

Verifica-se que os bens apontados não se enquadram nos permitidos pelo 

art. 2º da Lei nº. 6.858/1980, bem como que o montante é superior à 

500OTN's de modo que incabível o levantamento por simples alvará.

Considerando a documentação acostada, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na peça inicial, nos termos do art. 2º da Lei n. 

6.858/80 e art. 487, I, do Código de Processo Civil, para INDEFERIR o 

pedido de alvará.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114662 Nr: 1792-11.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO E GOMIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FORNOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIAL BARRETO CASABONA 

- OAB:26364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a contradição e alterar os parágrafos da 

fundamentação e do dispositivo, que passam a ter a seguinte redação: “É 

incontroverso que a parte ré adquiriu da parte autora o maquinário 

descrito na ordem de pedido e na nota fiscal acostadas aos autos, pelo 

valor de R$ 89.000,00, bem como que foi efetuado o pagamento de R$ 

10.000,00 de entrada e de um boleto no valor de R$ 12.250,00 com 

vencimento em 20/02/2014.” “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por CAMARGO E GOMIERO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS LTDA em desfavor de ART PÃO 

PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI, para condenar o réu a pagar ao 

autor a quantia de R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), acrescida de correção monetária a contar do vencimento 

de cada parcela (22/01/2014, 20/03/2014, 20/04/2014 e 20/05/2014) e 

juros moratórios a contar da citação, até a data do efetivo pagamento. 

Condeno a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e de 

honorários advocatícios ao advogado do autor, que arbitro em 10% (dez) 

por cento sobre o valor da condenação. P.R.I. Transitada em julgado, e 

não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo de 10(dez) 

dias, ao arquivo, com baixa.” Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 4886-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA SCAFF GONÇALVES & CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - OAB:95740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Exequente para que regularize a tramitação do presente 

expediente - via PJE como determina a Resolução n. 3/2018, artigo 13, 

inciso II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 457-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercimar Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120491 Nr: 3768-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Emiliana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas Encenha - 

OAB:

 Vistos.

Diante do julgamento do processo de código n. 51754 – 

2949-63.2009.811.0013, da Segunda Vara desta Comarca, sendo que foi 

proferida sentença de procedência da pretensão de usucapião, tendo 

como partes as mesmas dos autos em epígrafe, contra qual houve 
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recurso, determino a suspensão até o julgamento final daquela ação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105808 Nr: 4512-82.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para indicar numero de conta corrente, agência 

e banco para transferencia de valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145507 Nr: 5923-92.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 1004-31.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ ATTICIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para indicar numero de conta corrente, agencia, 

banco e cpf da parte que vai receber.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82443 Nr: 4720-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT 

8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 4278-32.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103273 Nr: 3439-75.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CANDIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154286 Nr: 10051-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a juntada da contestação, abro vista ao Requerente para 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB/MT 11702

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da juntada do 

mandado de referencia 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 811-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145965 Nr: 6112-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149131 Nr: 7490-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O

 Atenda-se ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157120 Nr: 11377-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMVdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 3305-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivalda Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147013 Nr: 6590-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

 INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos 

termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 
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OAB:3737/MT

 Às partes para que especifiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 4568-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimi o autor na pessoa de seu advogado para no prazo legal 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166101 Nr: 3191-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMPA, CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 07 de 

agosto de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 162141 Nr: 1385-34.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIRGINIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 18 de 

junho de 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 4782-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Costa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para juntar aos autos documentos 

pessoais da parte, pois não consta no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133662 Nr: 752-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edimilson Ezequiel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para juntar aos autos documentos 

pessoais da parte, pois não consta no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147490 Nr: 6820-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ROMUALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 24

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133640 Nr: 750-87.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Santos da Cruz, LWCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736/O

 Certifico que o recurso é tempestivo, portanto abro vistas para a parte 

contrária apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição de ref. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157111 Nr: 11369-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro o requerido revel, eis que citado não apresentou contestação.

Proceda-se a realização de estudo psicossocial junto ao autor e ao menor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126763 Nr: 6628-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto sem resolução de mérito. 

PRI. Arquivem-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120156 Nr: 3661-09.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP, Eugênio 

Guimarães Neto, EROTILDES DA COSTA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150574 Nr: 8257-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Franco Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 7018-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER & CIA, Emerson Rogério Fischer, 

LEOCIDIO JOSÉ FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham os cálculos atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150531 Nr: 8236-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane Vaz Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25812 Nr: 866-16.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96838 Nr: 727-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NEPAMUCENO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em decorrência da manifestação retro, homologo cálculos fls., determino a 

expedição do RPV.

Após, arquive-se.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 1165-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 3006-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezario Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 
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FREITAS FARIA - OAB:4202

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 O réu manifesta-se pelo chamamento do feito à ordem, alegando que o 

prazo de apelação ainda estaria em aberto. Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 2540-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Tomaz Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista que já fora deferida e 

restou infrutífera.

Sendo assim, intime-se o exequente para que em 5 dias indique bens, sob 

pena de suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140572 Nr: 3935-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VIRGINIA FERREIRA DE BARROS MALDONADO 

ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA APARECIDA 

XAVIER - OAB:133705, YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:117114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de habilitação.

Intime-se a inventariante.

Defiro o pedido de AJG.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158692 Nr: 12227-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Imp. e Exp. Dist. de Móveis e 

Eletrodoméstico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135336 Nr: 1612-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 1 ano, nos termos do art. 921 §§ NCPC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126756 Nr: 6622-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 847-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins de Jesus Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que esclareçam o valor destinado à parte. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 6156-26.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156031 Nr: 10821-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 
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de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NASCIMENTO E MOURA LTDA, 

Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

façam-me os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC)

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122016 Nr: 4507-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, EXPEDITO 

MAURICIO PEREIRA , Danilo de Amo Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenir Aparecida Barrientos 

Silveira Prado - OAB:342.178, Karen Chiuchi Scatena - OAB:332.232, 

Marcelo Marin - OAB:264.984, Raphaello Meneses Dalla Pria Coelho 

Laurito - OAB:381.308, Rebeca Silveira Zacchi e Silva - OAB:374.224, 

Valdeir Dias Prado - OAB:209.431/E, Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, por meio de remessa dos autos, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos a cópia do contrato 

social da pessoa jurídica Albatroz de Veículos Rio Preto Ltda, qual o 

executado Aderbal Luiz Arantes Junior figura como sócio e titular de 1/3 

das quotas sociais.

Após, PROMOVA-SE a conclusão do autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155190 Nr: 10446-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussan Rodrigo Pessim de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – proposta pelo BANCO BRADESCO S/A 

contra JUSSAN RODRIGO PESSIM DE PAULA.Narra o autor que o réu não 

cumpriu com as obrigações previstas no contrato com cláusula de 

garantia mediante alienação fiduciária, deixando de efetuar o pagamento 

das parcelas com vencimento em 02 de janeiro de 2017, restando 

inadimplente no valor de R$ 11.153,66 (onze mil, cento e cinquenta e três 

reais e sessenta e seis centavos), sendo esta quantia, inclusive, para fins 

de purgação da mora.Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/67.A 

decisão de fl. 70 determinou a emenda da petição inicial, com a finalidade 

de que o autor comprovasse o recebimento da notificação extrajudicial no 

endereço do réu previsto no contrato ou juntasse aos autos a prova da 

infrutífera tentativa de envio da aludida carta guarnecida com aviso de 

recebimento acompanhado do instrumento de protesto. Por sua vez, o 

autor juntou, único e exclusivamente, o instrumento de protesto por edital, 

conforme consta nas fl. 75.E os autos vieram conclusos.É o relatório, 

fundamento e decido.Isto posto e sem mais delongas, INDEFIRO a petição 

inicial, com fulcro assente no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso 

IV, e art. 485, inciso I, do NCPC.Pelo princípio da causalidade e da 

sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais, observando-se o recolhimento efetuado e comprovado em 

anexo à inicial.Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

em razão da ausência de formação da relação jurídica 

processual.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de estilo, 

nos termos dos arts. 1.006 c/c art. 1.284, ambos da CNGC/MT.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença deduzido nas fls. 156/164, para, consequentemente, FIXAR o 

“quantum debeatur”, no valor de R$ 16.231,75 (dezesseis mil, duzentos e 

trinta e um reais e setenta e cinco centavos), sem prejuízo da incidência 

da multa e honorários previstos no §1º do art. 523 do Código de Processo 

Civil. CONDENO o exequente ao pagamento honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), nos termos do 

art. 85, §§1º, 2º, incisos I a IV, do NCPC, cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do art. 98, §3º, do NCPC.Com 

a preclusão das vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. Após, considerando 

que é fato público e notório, veiculado nos meios de comunicação 

nacional, de que a ré ajuizou ação de recuperação judicial, tal como 

noticiado nos autos pela executada, SUSPENDO o curso da fase de 

cumprimento de sentença, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a 

contar do dia 15/05/2017, nos termos do art. 6º, § 4º, c/c o art. 52, III, da 

Lei nº 11.101/2005.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142008 Nr: 4469-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alexandra Moreira da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de fl. 101, CERTIFIQUE-SE a secretaria 

quanto ao decurso do prazo concedido às partes para que se 

manifestassem acerca do conteúdo da decisão de fl. 89, que ordenou a 

remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda.

Posteriormente, considerando a impossibilidade técnica de se proceder à 

redistribuição do feito àquela serventia, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias, de modo que os 
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interessados deverão manejar nova demanda junto ao órgão judiciário 

competente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142011 Nr: 4471-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geni Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de fl. 104, CERTIFIQUE-SE a secretaria 

quanto ao decurso do prazo concedido às partes para que se 

manifestassem acerca do conteúdo da decisão de fl. 92, que ordenou a 

remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda.

Posteriormente, considerando a impossibilidade técnica de se proceder à 

redistribuição do feito àquela serventia, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias, de modo que os 

interessados deverão manejar nova demanda junto ao órgão judiciário 

competente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153775 Nr: 9780-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de fl. 17, CERTIFIQUE-SE a secretaria 

quanto ao decurso do prazo concedido às partes para que se 

manifestassem acerca do conteúdo da decisão de fls. 11/12, que ordenou 

a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda.

Posteriormente, considerando a impossibilidade técnica de se proceder à 

redistribuição do feito àquela serventia, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias, de modo que os 

interessados deverão manejar nova demanda junto ao órgão judiciário 

competente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109062 Nr: 5817-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RAMOS LOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE mandado de citação, observando-se o endereço indicado nas 

fls. 183/184.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100673 Nr: 2453-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACECCE, EdGLMJ, DNSMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (fls. 168/169).

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para incluir no polo passivo 

o espólio de Gerson Lemos Maia Júnior, representado por sua 

administradora provisória, Darckiuane Natália Souza Macedo Maia.

Após, EXPEÇA-SE mandado de citação, observando-se o endereço 

indicado pelo exequente nas folhas supracitadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25865 Nr: 918-12.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, constam dois advogados 

requerendo o levantamento de valores constantes às fls.121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 5689-91.2009.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adriana Vilela Goulart, Cláudia Vilela Goulart 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Weder De Lacerda Silva - OAB:18.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5689-91.2009.811.0013

Código nº 49185

Vistos em correição.

ACOLHO os embargos de declaração opostos às fls. 188/190vº, eis que 

não consta dos autos certidão de intimação dos patronos da inventariante 

acerca da certidão de impulsionamento que ensejou a sua intimação 

pessoal. Consequentemente, TORNO sem efeito a sentença exarada às 

fls. 187/187vº.

No mais, CERTIFIQUE-SE a secretaria se todos os ofícios expedidos no 

feito foram oportunamente respondidos, tal como mencionado no bojo do 

petitório de fls. 188/190vº. Se necessário, REITERE-SE seu teor.

Além disso, CERTIFIQUE-SE outrossim se todos os herdeiros não 

representados no feito foram devidamente citados dos termos 

apresentados nas primeiras declarações, bem como se apresentaram 

impugnação no prazo legal.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85543 Nr: 3142-39.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas Farias de Souza, AFSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Palmiro da Silva e 

Lima - OAB:0003/MT

 Autos do processo nº 3142-39.2013.811.0013

Código nº 85543

Vistos em correição.
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MARIA DOMINGAS FARIAS e A. F. S. P., ambos devidamente qualificados 

e representados no feito, ajuizaram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, originalmente distribuída ao Juízo da Terceira Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda.

De acordo com a inicial, os autores são herdeiros de Michael Jean 

Rodrigues Sousa Pereira, servidor público estadual que faleceu em 21 de 

dezembro de 2012, em decorrência de acidente automobilístico em que se 

envolvera na mesma data. Prosseguem ainda dizendo os autores que o 

acidente se deu por causa desconhecida, quando o condutor do veículo, 

que era de propriedade do réu (visto se tratar de viatura do Sistema 

Penitenciário).

Em razão disso, considerando a natureza objetiva da responsabilidade 

civil estatal, os autores requereram a condenação do réu ao pagamento 

de danos morais, fixados no patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), bem como ao pagamento de lucros cessantes, “no valor a ser 

apurado entre o salário do falecido quando do óbito (cujo extrato deverá 

ser apresentado pelo requerido) MULTIPLICADO pelo tempo de vida laboral 

remanescente do falecido” (“sic” fl. 18).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/49.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos sua 

contestação de fls. 56/69. Na oportunidade, o réu sustentou a ausência de 

nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento 

administrativo, dando azo à inexistência, portanto, do dever de indenizar.

Os autores apresentaram réplica (fls. 72/79).

Por força da edição da Resolução nº 13/2014-TP, que modificou a 

competência das varas desta comarca, o feito foi redistribuído a este juízo 

à fl. 81.

O feito foi saneado às fls. 95/96vº. Além disso, foi realizada audiência de 

instrução às fls. 110/113 (9 de março de 2016).

Encerrada a instrução, os autores protocolizaram seus memoriais às fls. 

126/133, requerendo a total procedência dos pedidos formulados na 

inicial. Lado outro, o réu, em suas alegações finais de fls. 135/137, repisou 

os argumentos lançados em sua defesa, pugnando pela integral rejeição 

dos pleitos autorais.

O julgamento do feito foi convertido em diligência às fls. 138/138vº, tendo 

sido carreado aos autos, às fls. 144/182, o laudo pericial tratando a 

respeito do acidente automobilístico que ensejou o ajuizamento da 

demanda.

Por consequência, as partes reiteraram suas alegações finais, conforme 

manifestações de fls. 184/187 e 188/189. Ao final, instado a se manifestar 

na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC), o Ministério 

Público opinou pela improcedência dos pedidos iniciais (fls. 191/198).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Por força do imperativo constitucional, estampado no art. 37, § 6º, da 

Carta Magna, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Sabe-se, nesse contexto, que a responsabilidade civil do Estado, em 

regra, reveste-se de caráter objetivo, prescindindo, assim, a 

demonstração da culpa em sentido amplo.

Deste modo, os autores, na condição de herdeiros de Michael Jean 

Rodrigues Sousa Pereira, que atuava junto ao Centro de Detenção 

Provisória do Município de Pontes e Lacerda, ajuizaram a presente 

demanda com o fito de receber, do réu, indenização decorrente do óbito 

do primeiro, ocorrido no exercício de suas funções laborais. Isto porque, 

de acordo com os documentos que acompanham a inicial, Michael Jean 

Rodrigues Sousa Pereira encontrava-se conduzindo o veículo Fiat Palio 

Adventure, placas OBE-2270 Alto Taquari, prata, 2012/2013, pertencente 

ao Sistema Penitenciário (“vide” boletim de ocorrência de fls. 26/26vº).

A esse respeito, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, ela 

só seria afastada caso houvesse comprovação de culpa exclusiva da 

vítima ou de fato decorrente de força maior. Todavia, chega-se a esta 

conclusão apenas quando se tem que o dano alegado foi causado por um 

preposto do Estado (em sentido amplo) em desfavor de terceiro, nos 

exatos termos alinhavados no art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Dentro deste panorama, a despeito do lamentável acidente envolvendo os 

agentes penitenciários, o conjunto probatório coligido ao feito indica 

claramente que a viatura do Sistema Penitenciário do Estado de Mato 

Grosso vinha sendo conduzida por Michael Jean Rodrigues Sousa Pereira 

e que, de acordo com a perícia realizada, o veículo não apresentava 

qualquer tipo de avaria ou defeito que fosse responsável pela causa do 

sinistro ocorrido.

Trocando em miúdos, o que se tem é que o preposto do Estado, na 

condição de motorista da viatura em questão, encontrava-se em alta 

velocidade, fato que se presume ter acarretado, em decorrência da 

verificação de outras causas, o ilícito que culminou na morte de Michael 

Jean Rodrigues Souza Pereira.

Em sentido análogo, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso diversos precedentes reconhecendo a 

inviabilidade de verificação da responsabilidade civil estatal para o caso 

de a culpa da vítima concorrer exclusivamente como causa do ilícito. 

Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — CHOQUE 

CONTRA ÁRVORE FORA DO LEITO DA RODOVIA — CULPA EXCLUSIVA 

DA VÍTIMA — CONSTATAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

— INEXISTÊNCIA.

Evidenciado que o acidente automobilístico decorreu de manifesta culpa 

exclusiva da vítima, cujo veículo chocou-se com árvore fora do leito de 

rodovia, inexiste dever do Estado de indenizar.

Sentença retificada.

(TJMT, ReeNec 307/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, 

Publicado no DJE 09/06/2017)

Em suma, não há o que se falar em responsabilidade civil do Estado na 

hipótese, já que esta estaria configurada quando não permanecesse 

evidenciada a culpa exclusiva da vítima (que, no caso, era o próprio 

preposto do Estado) para o evento causador do dano que fez surgir a 

pretensão esposada na inicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que não se 

encontraram suficientemente delineados os pressupostos para que fosse 

concedida a indenização nos moldes pleiteados pelos autores.

Em observância ao princípio da sucumbência, CONDENO os autores ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos 

honorários de advogado, os quais ficam fixados no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 8º, do NCPC. No 

entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta sua exigibilidade, nos 

moldes do art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que as benesses da 

assistência judiciária gratuita foram concedidas à fl. 50.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUEM-SE o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161170 Nr: 955-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE OLIVEIRA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 do 

NCPC), RECEBO a petição inicial.PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos 

termos do art. 189, inciso II, do NCPC.Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC.PROCEDA-SE a pesquisa de endereços do réu junto aos sistemas 

BacenJud 2.0, Infojud, Siel e Renajud.Antes de prosseguir na atividade 
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deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes.Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 2 de agosto de 2016, 

às 15h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 

PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

APENSE-SE aos autos de código nº 128928.

 Após, CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c/c art. 915 do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161525 Nr: 1109-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que certifique quanto 

ao recolhimento das custas iniciais.

Na sequência, informado a ausência de recolhimento, INTIME-SE o autor, 

por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102399 Nr: 3105-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete de Figueiredo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560- 68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62567 Nr: 2907-43.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Soares Sobrinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, haja vista juntada de 

fls.142/145 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista para a 

parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4688 Nr: 104-30.1987.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A (Agência 1163)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEL RIGO, Josafá da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Jozivaldo Tavares da 

Silva - OAB:11161-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, com amparo ao provimento 

56/2007 -CGJ, procederemos a suspensão do feito pelo prazo de 05 

(cinco) anos, conforme determinado às fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 88456 Nr: 389-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina de Freitas, Diogo Freitas Franco, Gilberto 

José Franco Neto, Rafaela Freitas Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rancho Fundo Terraplenagem e Pavimentação 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Souza de Brito - 

OAB:OAB/RJ 160907

 Autos do processo nº 389-75.2014.811.0013

Código nº 88456

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 506, no 

montante de R$ 765.812,54 (setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos 

e doze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo de 

atualização acostado às fls. 507/510; sobre o CNPJ de nº 

00.648.886/0001-84; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6578 Nr: 316-94.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaiza Coelho de Brito Macedo, ROBERTO 

JONAS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.175 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119383 Nr: 3326-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI MARÇAL LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento 

da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 

do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento das 

disposições finais registradas no bojo da sentença de fls. 96/98.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145180 Nr: 5765-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi), Jakson 

Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lourdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Valdemir Alves da Silva, Edite 

Aparecida Alves da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar se o requerido efetuou o pagamento do saldo 

remanescente do acordo outrora entabulado pelas partes, uma vez que o 

prazo solicitado já decorreu (fl. 96), ficando desde já advertido de que o 

silêncio será entendido como satisfação da obrigação.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 987-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.S. dos Santos-ME, Ricardo Cosme Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl. 145 (ref. 75).

EXPEÇA-SE mandado de citação para cumprimento no endereço indicado 

pelo credor fiduciário.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167555 Nr: 3901-27.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE FRORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC, para determinar o 

cancelamento do leilão designado nos autos em apenso em relação ao 

imóvel objeto da matrícula nº 27.921.COMUNIQUE-SE, com urgência, o 

lei loeiro judicial .APENSE-SE aos autos pr incipais (cód. 

46994).Considerando-se o disposto no art. 223 da CNGC, DETERMINO que 

a secretaria digitalize os autos principais (Processo cód. nº. 46994), 

devendo o mesmo ser apensado aos presentes autos.Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, nos autos em apenso, cientificando-lhes que o 

processo mencionado passou a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônico), bem como para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, se manifestem acerca do interesse de manterem pessoalmente a 

guarda de algum dos documentos originais, conforme previsão contida no 

art. 12, § 5°, da Lei n.º 11.419/2006.Após, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público para, no prazo legal, oferecer resposta, “ex vi” dos arts. 

679 e 180, “caput”, do NCPC.Com a resposta, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127992 Nr: 7187-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Carlos Turazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por IRINEU CARLOS 

TURAZZI em desfavor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

dos honorários, conforme informado às fl. 340/342.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a expedição de alvará em favor da Aude, Almeida & Sano 

Advogados, observando os dados bancários trazidos à fl. 346.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159837 Nr: 378-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos.

Em observância à apresentação de novo endereço do autor, DESIGNO 

nova sessão de mediação, a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Pontes e 

Lacerda, para o dia 21 de junho de 2018, às 14h00min.

Por consequência, RENOVE-SE o cumprimento dos demais constantes do 

despacho de fls. 19/20, providenciando-se o necessário.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89801 Nr: 1583-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madrona Supermercados LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº. 1583-13.2014.811.0013

Cód. nº. 89801

Vistos.

Considerando ofício jungido à fl. 269, DETERMINO que a secretaria 

EXPEÇA-SE a certidão de sentença transitada em julgado e, após, 

encaminhe-se ao Cartório do Segundo Ofício para adotar as providências 

necessárias ao cumprimento da sentença proferida nos autos.

Por fim, cumprida a determinação acima e não havendo manifestação das 

partes, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 1340-06.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. 

Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. art. 

98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da assistência 

judiciária gratuita (fl. 21).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as partes.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 4 de junho 

de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 4728 Nr: 929-51.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bernardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 929-51.1999.811.0013

Cód. nº. 4728

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora às fls. 263/265, INTIME-SE o 

exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a 

planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 4 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 1239-03.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula, 

Rafael Henrique Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Autos do processo nº. 1239-03.2012.811.0013

Cód. nº. 65197

Vistos.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 209, INDEFIRO o pedido formulado, 

com fundamento no art. 506 do NCPC, uma vez que, a sentença faz coisa 

julgada às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Neste sentido, tem-se que, conforme certidão de fl. 296, as áreas de 

matrícula nº 155 foram divididas em duas e não são de titularidades dos 

requeridos. Por tal motivo, não é devido o acolhimento do pedido da 

requerente, haja vista que a sentença de fls. 241/243vº, cujo o trânsito em 

julgado encontra-se devidamente certificado à fl. 270, não pode prejudicar 

terceiros, conforme versa o dispositivo supra.

Considerando o trânsito em julgado já certificado e, nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Pontes e Lacerda, 04 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90477 Nr: 2176-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRdM, GMJ, DMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2176-42.2014.811.0013

Cód. nº. 90477

Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença proferida às fls. 36/36vº 

condenou a autora ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem 

como honorários advocatícios. No entanto, não foi observado que a autora 

é beneficiária da justiça gratuita, conforme despacho proferido à fl. 17.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 51/52, consequentemente, as 

cobranças de tais verbas mencionadas na referida sentença ficam 

suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

INTIME-SE.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 4 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44264 Nr: 866-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Oliveira Faria Valim, Cícero José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 866-11.2008.811.0013

Código nº 44264

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por IRACI DE 

OLIVEIRA FARIA VALIM e CÍCERO JOSÉ DE BARROS contra JOSÉ DE 

LIMA SOUZA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 136 a parte autora requereu a 

extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 136 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria parte 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo os exequentes, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, 

consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 22).

Outrossim, DETERMINO a liberação dos veículos descritos à fl. 100, da 

restrição judicial via Sistema Renajud.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 4 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2877-03.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Neverc dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.375 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 
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apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62527 Nr: 2867-61.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Rondonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osnezio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação 

ajuizada em desfavor de OSNÉZIO PEREIRA, com resolução do mérito, 

com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 487, II, 

todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 5 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 3802-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eufrázio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80394 Nr: 2488-86.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Salasar & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de CONDENAR a requerida SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 

LTDA a compensar o dano moral provocado em A SALAZAR & CIA LTDA, 

mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da 

autora junto aos órgão de proteção ao crédito (23/12/2011), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ.Em decorrência do princípio da causalidade, e em razão 

da parte autora ter sucumbido em parte mínima do pedido, CONDENO a ré 

ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, § 

2º, incisos I a IV, c.c. art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 5 de junho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158081 Nr: 11850-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios de fls. 83/91 (ref. 30) 

foram apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte autora, para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 5477-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - 

OAB:10709

 Vistos.

INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que se 

manifeste em 10 (dez) dias acerca do conteúdo do petitório e documentos 

de fls. 414/427 (ref. 62).

Na sequência, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163227 Nr: 1855-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo marca Fiat, modelo 

Pálio, chassi n.º 9BD17104J82935448, ano de fabricação 2007 e modelo 

2008, cor AZUL, placa KAO-5293, renavam 00912869801; EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da 

parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos 

a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva.Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69).CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69).Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a 

parte autora, por intermédio do seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 5605-46.2016.811.0013
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 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA NASCIMENTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FRAGA SILVEIRA - 

OAB:321591, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 Deste modo, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido 

de fls. 143/144, a fim de que a criança T. M. R. esteja em companhia de 

sua genitora durante suas férias escolares, de 15 de dezembro de 2017 

até 31 de janeiro de 2018. As despesas relativas à ida da criança serão 

custeadas pela genitora, bem como as concernentes ao seu retorno, pelo 

genitor.Por consequência, AUTORIZO que a criança T. M. R., devidamente 

qualificada nos autos, viaje desacompanhada de seus pais ou 

responsável no trajeto entre os Municípios de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, e Sorocaba, Estado de São Paulo, pela via área ou terrestre, 

bem como seu percurso de volta.EXPEÇA-SE o competente alvará de 

autorização, identificando a criança e seus genitores, com prazo de 

validade de 60 (sessenta) dias (na forma do art. 83, § 2º, do ECA).Em 

tempo, OFICIE-SE a direção do Centro de Educação Infantil "Criança Feliz", 

sediado no Município de Vale de São Domingos, com o fito de requisitar, 

em 10 (dez) dias, o envio aos autos relatório contendo informações sobre 

o desempenho da criança T. M. R., notadamente no que concerne à sua 

assiduidade às aulas durante todo o ano de 2017. Com a sua juntada, 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que se manifestem, no prazo comum de 10 (dez) dias.Por fim, REITERE-SE 

o cumprimento da decisão de fls. 94/95, com o fito de serem apresentados 

os pareceres psicossociais, em relação ao estudo realizado no ambiente 

doméstico e familiar de ambas as partes, com urgência.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140205 Nr: 3786-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 Vistos.

Em relação às razões expostas no recurso de apelação de fls. 164/172, 

pelos fatos ali apontados e também em consonância com o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica da leitura de suas 

contrarrazões trazidas às fls. 176/181, na forma do art. 198, VII, do ECA, 

exercendo juízo de retratação, RETIFICO o teor da sentença proferida nos 

autos apenas e tão-somente para impor à adolescente representada a 

medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 9 (nove) 

meses, advertindo-se a ela e a seus responsáveis legais que a presente 

medida pode ser, a qualquer tempo, prorrogada, revogada ou substituída 

por outra, consoante disposição do art. 118, § 2º, do ECA.

Por consequência, OFICIE-SE o Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS) do Município de Pontes e Lacerda, para seja 

cientificado dos termos da presente sentença, bem como para que (i) 

PROMOVA socialmente a adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social, (ii) SUPERVISIONE a frequência 

e o aproveitamento escolar da adolescente, promovendo, inclusive, sua 

matrícula, se necessário, (iii) DILIGENCIE no sentido da profissionalização 

da adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho e (iv) 

APRESENTE relatório trimestral do caso.

Em razão do exercício do juízo de retratação, DECLARO prejudicado o 

pleito recursal, já que o pedido consignado em seu bojo foi integralmente 

acolhido.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE alvará de desinternação/liberação da adolescente Débora 

Maria dos Santos, considerando que ela já foi encaminhada ao Centro de 

Atendimento Socioeducativo de Cuiabá, tendo dado início ao cumprimento 

da medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157769 Nr: 11745-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo marca/modelo Renault 

Logan Expression, chassi n.º 93YLSR76HDJ674198, ano de fabricação 

2013/2013, cor PRETA, placa OBL6842, renavam 546612598, Gasolina; 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva.Outrossim, faça 

constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69).CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69).Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92168 Nr: 3541-34.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbina Julia Bedra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme fls. 92. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44337 Nr: 962-26.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito que conforme requerido às fls. 181 e 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a suspensão do feito pelo 

prazo de 60(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167161 Nr: 3728-03.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO PARABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não apresentou provas 

do indeferimento administrativo recente junto ao Instituto requerido, 

apresentando apenas um indeferimento datado de 16/01/2015 (fl. 20), não 

sendo suficiente para fomentar a propositura do presente feito.

A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, deu parcial 

provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário, por entender que a exigência não fere a garantia de livre 

acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada 

lesão ou ameaça de direito.

Colaciono, pois, a ementa da repercussão geral reconhecida:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ).

Diante disto, faz-se indispensável o recente indeferimento do prévio 

requerimento administrativo junto ao instituto requerido, para o regular 

processamento do feito.

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia da prévia 

postulação administrativa.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do 

feito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97616 Nr: 1063-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 17 de Maio de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153739 Nr: 9760-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Venancio de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 87/93, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111297 Nr: 629-93.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 94/111, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163278 Nr: 1880-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denir de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162445 Nr: 1541-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153619 Nr: 9693-93.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Ferreira Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 81/100, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 1563-80.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE SOUZA FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 597 de 833



vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 8389-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.G. DO NASCIMENTO, JAIRO GOMES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 Isto posto, REJEITO a objeção de pré-executividade, nos termos da 

fundamentação supra e, consequentemente, DETERMINO a tramitação 

regular da execução até a satisfação integral do crédito.INTIME-SE o 

excipiente, por meio de seu advogado, via DJE. INTIME-SE o Estado de 

Mato Grosso, por meio de remessa dos autos, para, no prazo de 5 dias, 

manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158968 Nr: 12409-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 17 (ref. 4), uma vez que não há 

comprovação nos autos de que o valor atualizado do débito supera 15 

(quinze) UPF's.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 756-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, MSC, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 112, visto que a manifestação de fl. 109 

foi suficientemente clara ao dispor que o próprio réu providenciou a 

implantação do benefício.

Deste modo, CUMPRA-SE a íntegra do despacho de fl. 111.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163012 Nr: 1772-49.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a 

Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC.I - INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.II - Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de sua advogada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.III - Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162964 Nr: 1747-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PENHA MELGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Vistos.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161811 Nr: 1219-02.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente das operadoras de crédito Visa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102932 Nr: 3323-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralina Nunes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por DORALINA 

NUNES MACHADO, devidamente qualificado, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 174/175, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em juízo e deles dar quitação (“vide” 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 174/175, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvarás, 

conforme valores de fls. 165/166.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos, diligência que 

poderá ser dispensada caso seu advogado traga aos autos o competente 

instrumento de quitação firmado por ela.

Ademais, tomando-se em consideração que a extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC 

bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, de 

sorte que em face da existência de prova plena de pagamento — cujo 

proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do NCC —, a extinção do feito 

é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição, remetendo 

o feito ao arquivo.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101368 Nr: 2681-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos.

Ademais, visando a dar cumprimento ao que foi requerido às fls. 61/62, 

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que emita a competente certidão de tempo de 

contribuição referente ao período declarado na sentença proferida no 

feito, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais do autor e o teor da sentença de 

fls. 37/38.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Decorrido o prazo concedido, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o autor, por 

meio de seus advogados e via DJE, a fim de que requeira o que entender 

pertinente.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 946-67.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Neto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado às fls. 

310/311, e por consequência, determino que sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores de 

fl. 303.

Ademais, considerando que já houve prolação da sentença extinguindo o 

cumprimento de sentença, conforme se infere da leitura da fl. 275, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130309 Nr: 8283-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 68, consequentemente, CONCEDO o prazo de 60 

(sessenta) dias à parte autora.

Decorrido o prazo encimado, INTIME-SE a autora, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que requeira o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB-MT 14431-A

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

118/119, no montante de R$ 807,34 (oitocentos e sete reais e trinta e 

quatro centavos), a recair sobre o CNPJ nº 02.977.348/0001-69; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”.Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 
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art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.VI 

– CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152050 Nr: 8917-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado na ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em 

garantia – proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

contra ELTON PEREIRA AGUIAR, com resolução de mérito, nos termos do 

Decreto-lei 911/69 e do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do autor.CONFIRMO definitivamente a liminar deferida às 

fls. 35/36.PROCEDA-SE a exclusão da restrição à circulação do veículo 

apreendido (fl. 37), por meio do sistema informatizado Renajud, nos termos 

do art. 3º, §9, do Decreto-lei 911/69.Diante da declaração de 

hipossuficiência (fl. 71), DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao 

réu, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC.CONDENO o réu ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art. 85, 

§2°, incisos I a IV, do NCPC, ficando, todavia, sob causa suspensiva de 

exigibilidade, “ex vi” do art. 98, §3º, do NCPC.Com o trânsito em julgado da 

sentença, INTIME-SE o réu, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os dados bancários para o 

levantamento do valor depositado nos autos. Na sequência, com a juntada 

da informação supra, tempestivamente, EXPEÇA-SE alvará, 

independentemente de nova conclusão.Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62567 Nr: 2907-43.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Soares Sobrinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, haja vista juntada de 

fls.142/145 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista para a 

parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 616-02.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:OAB/PE 23748, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B

 Certifico para os devidos fins que, o perito nomeado Hélio Borba Moratelli, 

designou o dia 19 de junho de 2018 às 14h00 para realização da perícia, 

que ocorrerá na Av. Dom Orlando Chaves, nº2655, bairro Cristo Rei, 

Várzea Grande-MT, Centro Universitário de Várzea Grande – Univag.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 4343-13.2006.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton 

de Freitas Miotto, Neilton Braga Guimarães, Secretário Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 172.

INTIME-SE pessoalmente a autoridade coatora para que, no prazo 

impostergável de 48 (quarenta e oito) horas, efetive o cumprimento, de 

maneira correta e pontual, da ordem judicial que deliberou por determinar o 

fornecimento de insumos médicos/medicamentos ao impetrante e 

apresente, de forma mensal, documentos comprobatórios que atestem a 

execução da decisão judicial, sob pena de incorrer em multa diária 

arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de 

descumprimento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

INTIME-SE a impetrante, por meio de seu advogado, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81022 Nr: 3185-10.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Tomaz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3185-10.2012.811.0013

Código nº 81022

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IVANI TOMAZ 

PEREIRA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 140/143, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (fl. 15).

 DEFIRO o pedido e, por consequência, DETERMINO que sejam adotas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valor de fl. 

139, tal como requerido, ou seja, em nome do causídico James Rogério 

Baptista, conforme procuração à fl.15.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 
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efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 05 de julho de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89775 Nr: 1563-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 CONCEDO A PROGRESSÃO REGIME a CARLOS ROBERTO BARBOSA e 

fixo o regime semiaberto para o cumprimento do restante da reprimenda 

penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei n. 7.210/84 (Lei das 

Execuções Penais), mediante as seguintes condições provisórias, a 

serem ratificadas em audiência admonitória:a) – recolher-se em sua casa 

diariamente durante a semana às 19h00, podendo sair para o trabalho a 

partir das 5h00;b) – não mudar de endereço sem a devida comunicação a 

este juízo;c) – não andar armado, e não frequentar locais de reputação 

duvidosa, tais como boates, casas de jogos de azar e/ou de 

prostituição;d) – comparecer mensalmente perante a vara das execuções 

penais, entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês, para informar o endereço e o 

local de trabalho;e) – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer 

recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a 

cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, 

problemas de saúde;f) – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de 

ocupação lícita e o endereço atual;g) - não cometer novas infrações 

penais.Designo audiência admonitória para o dia 02.02.2018, às 17h30 

(Horário de MT).EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE PROGRESSÃO 

DE REGIME EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO BARBOSA, libertando-o, SE 

POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO, bem como 

advertindo-o que, no caso de descumprimento das condições provisórias 

aplicadas, poderá ter a prisão decretada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146585 Nr: 6439-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 Vistos.

DESIGNO audiência para o dia 09 de fevereiro de 2018, para inquirição da 

testemunha de acusação Robson Ramires.

Intime-se o patrono do acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100771 Nr: 2499-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão, para que o MP aponte o endereço atualizado da 

testemunha Antonio Marcos de Almeida. Apresentado o endereço, 

tempestivamente, depreque-se o ato na hipótese de residir em localidade 

diversa ou, na hipótese de residir nesta Comarca, volvam-me os autos 

conclusos para redesignar audiência em continuação. II. Defiro o pedido 

de juntada de documentos da defesa e, ainda, determino a expedição de 

Carta Precatória para o endereço acima mencionado, com fito de inquirir a 

testemunha Débora Fernandes Silva Natal. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146668 Nr: 6470-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo da Silva Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896-O, Thucydides Alvares - OAB:4552, Uemerson Alves 

Ferreira - OAB:14866/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

parcialmente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, bem como 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3367-69.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Freitas Faria, Blado Jeocristsan 

Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, ANDERSON DANTAS HERNANDES - OAB:21297/O, 

Daniella Gonçalves Ferreira da Costa - OAB:21397, Gerson 

Medeiros - OAB:5637/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - OAB:5940/MT, 

Rafaella Araújo e Medeiros - OAB:, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certificação retro, Abra-se vista dos autos a i. 

Defesa do pronunciado Rodolfo de Freitas Faria para que se manifeste no 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168971 Nr: 4536-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONETO JOSE DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Alvez Caixeta - 

OAB:20632/O

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva deprecada da testemunha para 

19/09/2018, às 13h00. (MT).

 II. Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a defesa, via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 84188 Nr: 1661-41.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio dos Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60332

 Processo n.º 1661-41.2013.811.0013 (84188)

Vistos.

Trata-se de Execução de Pena do recuperando FLÁVIO DOS SANTOS 

RIBEIRO, condenado à pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) 

anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de 

latrocínio, a ser cumprida em regime fechado.

Às fls. 162/167, a i. Defesa formulou pedido de conversão da prisão em 

internação, requerendo o encaminhamento do reeducando para a clinica 

‘’RENASCENDO COM CRISTO’’, localizada na cidade e Cáceres/MT, ou em 

qualquer outra instituição que possa fornecer um tratamento adequado de 

desintoxicação.

Instado a manifestar, o i. representante do Ministério Público às fls. 

173/174 pugnou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Conforme ressaltado pelo Parquet, o juízo da execução penal, não tem 

competência de revisão criminal, vez que foi condenado a ‘’pena’’ e não a 

‘’medida de segurança’’.

A conversão da prisão pela internação somente se mostra viável quando 

houver parecer médico-legal, emitido por perito designado pelo juízo, 

declarando o réu inimputável ou semi-imputável, de acordo com o que 

dispõe o art. 26 do Código Penal, e, ao mesmo tempo, houver risco de 

reiteração [art. 319, inciso VII do Código de Processo Penal].

O fato de o reeducando ser dependente químico não se consolida como 

razão determinante, por si só, para autorizar a conversão da prisão em 

internação para tratamento antitóxico, bem como não há razões que 

impeçam o recuperando de receber tratamento ambulatorial enquanto 

estiver segregado na unidade prisional.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da pena em internação.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, EOC, HLM, SCMR, 

MAR, WAR, SdSA, RDAC, RdSF, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

Ademais, mantenho os autos conclusos para deliberação acerca do 

pedido de revogação de prisão de ref. 142.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 134763 Nr: 1348-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURÍ – em que o réu 

CLEBERSON SOARES FREITAS, foi pronunciado para julgamento perante o 

Conselho de Sentença desta unidade judiciária, pela suposta prática dos 

crimes previstos no art. art. 121, § 2º, incisos IV do Código Penal.

À ref. 223 foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal exarada.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação das partes, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas, até no máximo 5 

(cinco), que irão depor em plenário, podendo, inclusive, juntar documentos 

e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155463 Nr: 10598-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFV, WdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 25.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

LEANDRO FERRARI VIEIRA, brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, 

nascido em 14.12.1987, filho de Iraci Ferreira e Ivanilton Vieira, e WILLIAN 

DA SILVA MOURA, brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 

22.11.1997, filho de Cleizia Ferreira Moura e José Benedito Gomes da Silva 

como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do 

Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 na forma do art. 69 do Estatuto 

Penal Repressivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4754-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 15.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

NATANAEL DA SILVA SOUZA, como incurso na sanção prevista no art. 

129, § 9º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151119 Nr: 8502-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Almeida Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Dessa forma, pedindo vênia ao entendimento ministerial, acolho o pedido 

da defesa, revogo a prisão preventiva e DEFIRO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA, mediante as seguintes medidas cautelares: 1) apresentar 

endereço atualizado em até 5 dias; 2) Comparecimento mensal em juízo 

entre o dia 01 e 05 de cada mês; 3) Não cometer novas infrações penais; 

4) Não mudar de endereço sem prévia autorização do juízo; 5) Proibição 

de frequentar bocas de fumo e de usar entorpecente. Friso que o 

descumprimento das cautelares ensejará nova decretação de prisão, na 

forma do art. 282, §4º. Diante do avançar da hora, SERVE ESTA DECISÃO 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não deva permanecer 

preso. II. Defiro o pedido do Ministério Público e determino a expedição de 

ofício à Polícia Militar, conforme requerido. III. Como as partes declararam 

não ter mais interesse no armamento apreendido, determino sua 
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destinação ao Exército. Comunique-se à Direção do Foro para as 

providências de praxe. IV. Com a juntada do ofício da Polícia Militar, 

declaro encerrada a instrução e dê-se vista às partes para alegações 

finais. V. DEFIRO o requerimento ministerial, de modo que DETERMINO que 

seja oficiada a Inteligência da Policia Militar para que apresente as 

filmagens e relatórios oriundos das investigações preliminares. VI. 

Inexistindo alegação de nulidade saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, ____ Thayná da 

Silva Saldanha, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Elmo Lamoia de MoraesJuiz(a) de DireitoAndreia Monte 

Alegre Bezerra de MenezesPromotora de JustiçaFabiana Barbieri 

CarneiroAdvogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 12444-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neres Silva dos Santos, Ana Paula Realina 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se a Defesa para, à luz do julgamento do Habeas Corpus coletivo 

HC 143641, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF), informar, no prazo de 05(cinco) dias, se a presa é gestantes ou 

mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, 

trazendo aos autos comprovantes idôneos de suas alegações, sobretudo 

certidão do registro civil que ateste ser ela genitora de criança, nos termos 

do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em caso de manifestação positiva, vista ao Ministério Público e após 

conclusos.

Em caso de manifestação negativa, prossiga-se com o cumprimento da 

determinação anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, SOdS, JBPdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 Intime-se a Defesa para, à luz do julgamento do Habeas Corpus coletivo 

HC 143641, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF), informar, no prazo de 05(cinco) dias, se a presa é gestantes ou 

mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, 

trazendo aos autos comprovantes idôneos de suas alegações, sobretudo 

certidão do registro civil que ateste ser ela genitora de criança, nos termos 

do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em caso de manifestação positiva, vista ao Ministério Público e após 

conclusos.

Em caso de manifestação negativa, prossiga-se com o cumprimento da 

determinação anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 8804-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Nicolly Brandão Olivieri Prado Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcelo Barbosa Teixeira de 

Magalhães - OAB:MT/6882

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva no estado 

em que se encontra, consignando nossas homenagens. II. Inexistindo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144903 Nr: 5648-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemiro Cardoso de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o cumprimento 

parcial da missiva, o teor da informação constante no ofício de ref. 32, 

bem como o caráter itinerante da missiva, remetam-se os autos à Comarca 

de Porto Esperidião/MT, oficie-se ao Juízo deprecante acerca desta 

decisão e, por fim, proceda-se a secretaria com as baixas e anotações de 

estilo. II. Inexistindo alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157459 Nr: 11598-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suedisley Antonio Nobokite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

Considerando que as deliberações exaradas no presente incidente foram 

devidamente cumpridas, DETERMINO o translado das cópias para a 

respectiva ação penal, bem como o arquivamento do feito, com as baixas 

e anotações de estilo, com fulcro no Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, 

§3° da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142230 Nr: 4523-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Conceição de Moraes, 

Andrei Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 III – DISPOSITIVO

44. Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, 

CONDENAR os acusados ANDREI SILVEIRA DA SILVA e MARCELO 

HENRIQUE CONCEIÇÃO DE MORAES como incursos nas sanções 

previstas no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146585 Nr: 6439-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 INTIMAR o advogado do réu Dr. Pedro Paulo Silva macedo para a 

audiencia designada na Primeira Vara Vara Criminal da Comarca de 

Cáceres/MT designada para o dia 12/04/2018 às 13:30hs. Devendo 

c o m p a r e c e r  a  a u d i e n c i a  e m  d i a  e  h o r a 

designado...................................................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153204 Nr: 9496-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SALES VENUTI, Osnezio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Idário Pereira da Silva - OAB:21450

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Para evitar futura alegação de 

nulidade, redesigno audiência para 04/04/2018, às 16h30. II. Saem 

intimados os presentes e intime-se o advogado via DJE. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138391 Nr: 3024-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edipo Lauriston da Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), DETERMINO A 

REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do 

reeducando, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, 

inciso I, da LEP.Caso haja prisão preventiva decretada em ação penal 

diversa, DETERMINO que o tempo de prisão seja computado para fins de 

cumprimento de pena neste executivo, independentemente de se tratar de 

regime prisional diverso.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

reeducando por intermédio do BNMP, que deverá ser encaminhado para 

cumprimento.Cumprido o mandado, conclusos para designação de 

audiência de justificação.DA UNIFICAÇÃO DAS PENASConforme 

manifestação ministerial, constata-se que Edipo Lauriston da Silva Queiroz 

ostenta outra condenação – Processo nº 2272-86.2016.811.0013, Código: 

116278 –, pela prática do crime de roubo majorado.Desse modo, 

reúnam-se as guias conforme dispõe o art. 1.549 da CNGC-TJMT 

(“Sobrevindo nova condenação ao Reeducando à pena privativa de 

liberdade, qualquer que seja a pena imposta, serão a nova Guia de 

Execução e suas peças obrigatórias (artigo 106 da LEP) simplesmente 

juntadas nos autos da Execução já em andamento, anotando-se no 

Distribuidor e na autuação originária, procedendo-se ao cálculo de 

unificação das penas e doravante prosseguindo a Execução Penal em 

seus atos posteriores. Este procedimento será adotado tantas vezes 

quanto forem as condenações que sobrevierem à Execução Penal 

originária”) e art. 3º, §1º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ (“Para cada 

réu condenado, formar-se-á um Processo de Execução Penal, individual e 

indivisível, reunindo todas as condenações que lhe forem impostas, 

inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução”).Após a 

reunião das guias, venham os autos conclusos para decisão de 

unificação, na forma do art. 111 da LEP.Cientifique-se o Ministério Público 

e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125699 Nr: 6104-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorico Eugenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Intimado pessoalmente, por mandado, o Dr. Amir Osvando Franco, 

OAB/MT 18.616, para apresentar a defesa prévia do acusado DORICO 

EUGENIO RIBELATTO ou dizer se é o advogado constituído para atuar 

nestes autos, o causídico deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, 

consoante certidão retro.

Desse modo, entendo que restou configurado o abandono injustificado do 

processo, razão pela qual determino

a) a incidência de multa de um salário mínimo (art. 265 do CPP) em 

desfavor do referido causídico, devendo ser expedida certidão a ser 

encaminhada ao órgão competente para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169988 Nr: 4837-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por ré Julia Voltolini Caparroz 

e por testemunha arrolada, as pessoas de Eder Aparecido Sindolfo e 

Marília de Carvalho Sampaio.

Ocorre que este juízo já ouviu as referidas testemunhas em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e, em TODOS, os arrolados alegaram 

conhecer superficialmente a ré, bem como desconhecerem os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, não compareceu a 

qualquer ato.

Desta forma, há fortes indícios de se trata de ato protelatório. Portanto, 

determino que se encaminhe cópia do depoimento produzido na Carta 

Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 03/3/2017), a fim de 

demonstrar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe, 

consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010854-36.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV PONTAL OESTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DONIZETH RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada de correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-49.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a petição juntada no ID retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-85.2015.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KARISTON MIRANDA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes em relação ao despacho retro, para manifestar-se no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-75.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA QUEIROS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

ADJAYME DE FARIA MELO OAB - MT0012403S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado para manifestar-se quanto a juntada de Resultado do 

Bacenjud.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-41.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES LINHARES ANASAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Aguarde-se por 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-26.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Aguarde-se por 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Aguarde-se por 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERIO GONCALVES MADRONA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Aguarde-se por 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA MORAIS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000555-85.2017.8.11.0013 REQUERENTE: CRISTINA 

APARECIDA MORAIS DA LUZ REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 6 de junho de 2018. LEONARDO 

DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-32.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000080-32.2017.8.11.0013 REQUERENTE: GUSTAVO 

MARTINES APARECIDO REQUERIDO: ROSANE APARECIDA DA COSTA 

MUNHOZ Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem 

custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 6 

de junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000315-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000315-96.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: MOCA BONITA 

BOUTIQUE LTDA - ME EXECUTADO: VALCIRENE DE FREITAS BORGES 

Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, 

com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, 

transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 6 de junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA RAQUEL GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000299-11.2018.8.11.0013 REQUERENTE: KAMILLA GOMES 

SILVA REQUERIDO: CINTHIA RAQUEL GOMES DE SOUZA Vistos. 

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com 

fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, 

transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 6 de junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000329-46.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MANOEL DE LIMA 

RIBEIRO REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos. Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 6 de junho de 2018. LEONARDO 

DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINA CE OAB - PR62827 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000807-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA IZABEL VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79728 Nr: 962-71.2018.811.0014

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Trata-se de execução contra a fazenda pública proposta por ADIEL 

COELHO VIEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o 

recebimento da verba honorária arbitrada em seu favor diante de sua 

atuação como defensor dativo em alguns processos que tramitam nesta 

comarca, cuja parte assistida é beneficiária da gratuidade de justiça.

De início, destaco que o feito não deve tramitar perante esta Vara Comum, 

haja vista a especialidade da Lei que disciplina os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, sendo a competência de observância obrigatória quando 

o valor da causa não ultrapassar o limitador de 60 (sessenta) salários 

mínimos.

A propósito, a matéria já foi enfrentada pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no Conflito de Competência nº 88757/2013.

No caso em tela, denota-se que a dívida alegada, em valores atualizados, 

soma R$ 10.016,84 (dez mil e dezesseis reais e oitenta e quatro 

centavos), consoante cálculo que instrui a exordial.

Assim, cabível o processamento da presente execução perante o JEFAZ.

Com essas considerações, DECLARO a incompetência desta vara para o 

trâmite da execução e, por conseguinte, DETERMINO sua imediata 

remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca, para 

regular processamento.

Baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 789-52.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Felipe Santos Audácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes Rabelo - 

OAB:9.031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do exequente e, deste modo, DEFIRO 

o pedido formulado pela fazenda executada (ref. 62/65) e DETERMINO o 

cancelamento do ofício requisitório de pequeno valor expedido nos autos. 

Por fim, DETERMINO seja expedido o RPV/Precatório em favor do 

exequente para recebimento do crédito executado, nos moldes do artigo 

4º da Lei Municipal nº 1.365/10.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 1337-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, José 

Augusto Astutt Tennure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de carta precatória oriunda da 2ª Vara Cível da comarca de 

Primavera do Leste/MT, com a finalidade de proceder à avaliação de 

imóveis localizados na circunscrição desta comarca de Poxoréu/MT, 

sendo que até o momento o ato não restou perfectibilizado diante da 

incerteza da intimação dos executados.

Inobstante tenha sido determinado à secretaria que procedesse à 

certificação acerca da regularidade da intimação dos devedores, a parte 

exequente postulou pela devolução da missiva independentemente de seu 

cumprimento (fls. 182), o que foi acatado às fls. 187.

No entanto, previamente à devolução da deprecata, o exequente 

compareceu no feito argumentando que o acordo entabulado restou 

prejudicado, postulando, assim, pela mantença da precatória neste juízo 

até exaurida sua finalidade (fls. 188/189).

Pois bem.

Considerando o informado pela parte credora e, em homenagem ao 

princípio da instrumentalidade das formas, DEFIRO a manutenção da 

missiva neste juízo até findos os atos processuais deprecados.

Por conseguinte, CUMPRA-SE inteiramente a decisão de fls. 180/181 no 

tocante à certificação da regularidade da intimação dos executados 

acerca dos atos processuais praticados nestes autos, notadamente a 

avaliação dos imóveis.

Sendo constatada a inobservância da intimação dos executados, 

PROCEDA-SE ao cadastramento de seus procuradores no Sistema Apolo 

e, em seguida, PROMOVA-SE a intimação dos mesmos, atentando-se para 

a procuração de fls. 58.

Por fim, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 124-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olerino de Oliveira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 124-70.2014.811.0014 (Código: 63452)

VISTOS,

DEFIRO o pedido retro, remetendo-se os autos à contadoria judicial para 

atualização do débito e, ainda, ATENTE-SE A CONTADORIA à forma fixada 

à fl. 148, em relação à data de inicio dos cálculos.

Ademais, realizada a atualização, INTIME-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67986 Nr: 1182-74.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia de Magalhães, Maria Felicidade 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 “Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA proposta por 

JOÃO BATISTA DUARTE em face MARCOS CORREIA DE MAGALHÃES e 

MARIA FELICIDADE DUARTE, todos devidamente qualificados nos autos. 

Neste ato a parte autora pugnou pela desistência da ação, bem como a 

extinção do feito. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que, em audiência a parte autora requereu a desistência do 

presente feito e, tendo o requerido manifestado condicionando sua 

concordância à renúncia da parte autora sobre os direitos em que se 

fundam a ação. Razão pela qual, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pela parte requerente. Assim, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

NCPC. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76491 Nr: 1726-91.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Nilo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “ Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, em face ao benefício da justiça gratuita. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75921 Nr: 1468-81.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, Considerando que a parte requerida não foi devidamente intimada 

da audiência designada, razão pela qual, CANCELO O PRESENTE ATO e, 

deste modo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/07/2018 às 13h30min (MT). No mais, EXPEÇA-SE Carta Precatória para 

a intimação do INSS. Saem os presentes intimados, devendo a parte 

autora trazer as suas testemunhas, independentemente de intimação. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 912-89.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bancred S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 VISTO,

De início, INTIME-SE a parte exequente para que, em cinco (05) dias, 

manifeste-se acerca dos documentos juntados aos autos pelo executado 

(fls. 151/164), sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à 

extinção da execução, por seu total adimplemento.

No mais, acerca da irresignação apresentada pelo banco executado, este 

juízo, frugalmente, informa que de fato houve erro material no despacho 

anteriormente proferido, de maneira que onde se lê “cláusula terceira do 

acordo” deve ser lido “dispositivo da sentença”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 488-08.2015.811.0014

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LDdS, SMDdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKdSFDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 66673

DESPACHO

VISTO,

 Ante os relatórios de fls. 92/94 e 99/100, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestação.

Após voltem-me, os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 1781-91.2007.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdei Lopes do Nascimento, Idelfonso Dias 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O, Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Pois bem. Defensor constituído é aquele advogado escolhido e contratado 

pelo próprio réu para patrocinar sua defesa, logo este deve preponderar 

sobre o defensor dativo. Este é o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se vê no julgado abaixo 

transcrito, onde demonstrou a importância do advogado constituído pelo 

réu ao declarar nulo atos praticados por advogado dativo sem que o réu 

tivesse manifestado sobre a constituição de um novo defensor após o 

falecimento do primeiro. Vejamos: (...) Deste modo, DESTITUO o advogado 

dativo nomeado, Dr. Domingos Sávio Ferreira da Costa, diante da 

constituição de advogados pelo réu. Com efeito, considerando que o réu 

havia informado não possuir condições financeiras para constituir novo 

defensor, todos os atos praticados no processo são legais, inclusive a 

data designada para a sessão do tribunal do júri. Cadastre no Sistema 

Apolo os advogados constituídos pelo réu. INTIME-SE a defesa do réu 

Valdei para comparecer à sessão do júri, designada para o dia 17 de maio 

de 2018. Defiro o pedido de carga dos autos para extração de cópias. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 05 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 691-67.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson José Rezende, Eneida Augusta Soares Rezende
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:MT/16.875

 “Vistos etc. Primeiramente, após a realização da audiência de instrução e 

julgamento designada no processo de código 73719, para o dia 12 de 

junho deste ano, PROCEDA-SE A SECRETARIA o apensamento dos autos, 

vez que se tratam de ações conexas. Assim, vislumbra-se que neste ato 

foi inquirida as testemunhas arroladas e, não havendo requerimento de 

diligencias pelas partes, razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as alegações finais em 

memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos à parte requerente e à 

parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79633 Nr: 905-53.2018.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Marcia Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretora da 12ª Ciretran - Detran MT - Unidade 

de Poxoréu, Srª Lucimara Xavier Alves, Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Sr Thiago França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, haja vista a celeridade inerente ao procedimento do 

mandado de segurança, CONCEDO à impetrante o prazo de 10 (dez) dias 

para emendar a inicial, apresentando os documentos comprobatórios da 

certeza e liquidez do direito alegado, sob pena de extinção e 

arquivamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79665 Nr: 931-51.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79603 Nr: 897-76.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline da Fonseca e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuidam os presentes autos de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar proposta pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO LTDA. em desfavor de JAQUELINE DA FONSECA E SILVA, 

com base no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69.

 Narra a inicial que a requerida realizou junto ao requerente contrato de 

financiamento para aquisição do veículo FIAT/PALIO ELX 1.0, 2009/2010, 

PRATA, NJJ7215.

Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas e, que, embora o título tenha 

sido protestado, manteve-se em mora.

Com a petição inicial vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, 

instrumento de protesto, dentre outros documentos.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

Por sua vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força do 

instrumento de protesto realizado no ofício local, não tendo tomado 

nenhuma providência para adimplir o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69.

Por consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo e em 15 (quinze) 

dias, contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a 

contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04).

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21325 Nr: 518-58.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Caetano dos Santos, Terezinha Lopes 

dos Santos, Lucineide Lopes dos Santos, Lucilene Lopes dos Santos, 

Lucas Caetano dos Santos, Ludiney Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, subtraída a verba honorária sucumbencial (conforme acima 

delineado) e a contratual (30% das parcelas atrasadas), os valores que 

remanescerem devem ser partilhados do seguinte modo: a) 50% 

(cinquenta por cento) à viúva meeira e b) 50% (cinquenta por cento) 

dividido em partes iguais entre os herdeiros descendentes.Assim, 

INTIME-SE a causídica peticionante para apresentar cálculos atualizados 

da verba honorária sucumbencial. Após, EXPEÇA-SE, desde logo, os 

competentes alvarás de levantamento às contas bancárias 

indicadas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69302 Nr: 79-95.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Sandra 

Rosângela Soares Silva, Adriano Moura Barbosa, Sandra Rosângela 

Soares da Silva - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 “Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO o pedido do advogado da requerida 

Sandra e, deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada 

de substabelecimento, bem como, DEFIRO o pedido de juntada da patrona 

da parte requerida Jane. Ademais, considerando que a testemunha 

arrolada pela parte autora não reside nesta comarca EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA para a oitiva da testemunha arrolada à fl. 240-v. Assim, com 

o retorno da Carta Precatória, dê-se vistas dos autos à parte requerente e 

às partes requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias 

para cada, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo 

Civil, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29915 Nr: 719-74.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho, ACPI - Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Rayssa Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 

19.342, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:/MT-5.985

 “Vistos etc. Primeiramente, considerando a decisão de fls. 557/559, 

PROCEDA-SE A DISTRIBUIÇÃO a retificação da capa dos autos, retirando 

a empresa ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA PLANEJAMENTO E 

INFORMÁTICA LTDA do polo passivo. Ademais, considerando a ausência 

do requerido Antônio e de sua advogada, aliado ao fato da suspensão do 

expediente forense na 2ª Vara desta comarca, levando a causídica a 

pensar que as audiências consequentemente seriam redesignadas. Deste 

modo, ante o princípio da boa-fé, REDESIGNO O ATO para o dia 

28/06/2018 às 13H30MIN (MT). Ainda, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA 

para a oitiva das testemunhas EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e GERSON 

JANUÁRIO DE AMORIM, arroladas à fl. 560. Saem os presentes intimados, 

ficando os respectivos causídicos dos requeridos responsáveis em trazer 

suas testemunhas ao ato. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 883-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato foi realizado a inquirição da 

testemunha arrolada pela parte requerida e, considerando que não houve 

requerimento de diligencias pelas partes, razão pela qual, DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as 

alegações finais em memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos à 

parte autora e à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de 

Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, 

façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 578-45.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Rosangela 

Nascimento Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Rafael Soldera Dallek - OAB:20688/MT

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato foi colhido o depoimento pessoal 

das requeridas e, considerando que não houve requerimento de 

diligências pelas partes, razão pela qual, DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as alegações finais em 

memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos à parte autora e às partes 

requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Emilio Bartolomei - 

OAB:MT/12306-B, Thomás Malanga Balan de Carvalho Santos - 

OAB:81018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por PERCI TOMAZI 

DALLA NORA em face de ISMERINA VIEIRA DE CARVALHO e outros, em 

que o requerente compareceu aos autos postulando pelo revigoramento 

da tutela de urgência inicialmente concedida (fls. 196/197).

Argumenta o demandante, em breve síntese, que aos 31.05.2018 foi 

constatada a presença dos requeridos acompanhados de terceiros na 

localidade delineada na exordial, com vistas a promover nova invasão, e, 

portanto, em flagrante dissonância ao comando judicial outrora exarado.

Todavia, em que pese a argumentação dispensada pelo requerente, seu 

requerimento não foi instruído com indícios de prova do alegado, não 

podendo este juízo acolher o pleito calcado, tão somente, nos fatos 

narrados unipessoalmente.

Inobstante, com fundamento no poder geral de cautela, POSTERGO a 

apreciação do requerimento e, DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que 

realize constatação in loco no referido imóvel, devendo jungir ao feito auto 

pormenorizado da situação evidenciada, no prazo impreterível de 48h 

(quarenta e oito horas).

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE, a secretaria, desde logo, acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida às fls. 195. Ademais, 

OBSERVE-SE que as intimações eletrônicas deverão ser realizadas em 

nome da advogada Sandra Roberta Montanher Brescovici, OAB/MT nº 

7.366.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-41.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGELLA THAYSA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 
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8010147-41.2011.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURA CRISTINA MIRANDA 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: NAGELLA THAYSA CARVALHO 

VISTO, NAGELLA THAYSA CARVALHO apresentou impugnação aos 

cálculos apresentados no cumprimento de sentença intentado por LAURA 

CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS, argumentando que celebrou 

um acordo com a exequente, na data de 21.10.2011, e que se recorda 

com total consciência e certeza que adimpliu as 04 (quatro) primeiras 

parcelas referente ao acordo celebrado, quais sejam, as dos dias 

21.10.2011, 21.11.2011,21.12.2011 e 21.01.2012, totalizando R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), não concordando com os valores apresentados 

pela impugnada para pagamento. É o relato do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Trata-se de impugnação ao cumprimento da sentença 

apresentada pela parte executada, pelos motivos de fato e de direito já 

sinteticamente supra relatados. De elementar conhecimento que à 

impugnação ao cumprimento de uma sentença judicial, precedida de uma 

fase de conhecimento, também é conferida da observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que possível à 

parte executada discutir e defender-se nos termos do art. 525 do Código 

de Processo Civil. Contudo, a executada, alheio ao regramento do 

dispositivo legal supramencionado, não observou o prazo para oferecer a 

impugnação aos cálculos apresentados pela exequente. O novo código de 

processo civil em seu artigo 525 diz que: Art. 525. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Nota-se, 

portanto, que não há como conhecer a respectiva impugnação, em face 

da preclusão temporal, pois conforme se verifica no id. 7198670, a 

impugnante foi intimada em 30.04.2013, para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença, mas somente agora no ano de 2018, 

apresentou a referida impugnação. Destarte, com fulcro no amplo poder 

de apreciação das provas e pelos fundamentos que fazem parte 

integrante desta decisão, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oferecida pela executada/impugnante. II – DO PEDIDO DE 

EXPROPIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS Dessume-se do feito que foi 

procedido a homologação da avaliação de 02 (dois) lotes urbanos, que 

estão penhorados em nome da executada, bem como no id. 12397155, a 

exequente requereu que a expropriação seja efetivada através de 

alienação a ser realizada em leilão judicial, eletrônico ou presencial, por 

intermédio de corretor ou leiloeiro público a ser designado por este Juízo. 

Pois bem, Considerando que intimada, a executada não embargou a 

penhora e avaliação do bem, DEFIRO a realização de leilão para alienação 

judicial do bem penhorado, determinando a designação de datas para os 

atos, nos termos do artigo 886 e ss. do CPC. Por consectário lógico, 

NOMEIO como leiloeira judicial a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, 

ressaltando que a leiloeira esta compromissada desde a sua intimação 

deste despacho. Por corolário, FIXO a comissão da leiloeira no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor dos bens arrematados, pagos pelos 

arrematantes em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 

valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão. 

Ademais, PROCEDA a secretaria com a designação da hasta pública, 

consignando-se desde já que no caso de necessidade da 2ª praça, o bem 

não poderá ser arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por cento 

de seu valor, em respeito ao art. 891 do CPC. No mais, ATENTE-SE a 

secretaria para a devida intimação das partes, bem como eventuais 

credores hipotecários e demais credores com privilégio e preferência 

sobre o bem penhorado, acerca da data designada para o ato, bem como 

para que ocorram as devidas publicações (art. 887, do CPC). Em seguida, 

EXPEÇA-SE edital de leilão judicial, atentando-se aos requisitos do art. 886 

e seus incisos do código de processo civil. Após, ENCAMINHE-SE com 30 

(trinta) dias de antecedência, o edital do leilão judicial à Leiloeira oficial, a 

fim de que esta publique o edital do leilão judicial, conforme determinado 

pelo art. 884 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 22 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010108-10.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MONIQUELE BATEMARQUE NADU BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINNY DOS SANTOS BATEMARQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010108-10.2012.8.11.0014; Valor causa: R$ 1.982,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DUPLICATA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANY MONIQUELE BATEMARQUE 

NADU BARCELO Parte Ré: EXECUTADO: ALINNY DOS SANTOS 

BATEMARQUE VISTO, Considerando, que já houve a penhora, da 

motocicleta marca Honda, modelo CG 150 FAN, Placa NPJ-7673, conforme 

se verifica no id n.º 7201867. Destarte, verifica-se que na certidão de id 

n.º 12800310, que a exequente informa que não consta no sistema do 

Detran/MT, a restrição de impedimento de penhora já realizada, para tanto 

juntou aos autos os documentos de extrato do Detran, conforme se 

verifica no id n.º 1275993, o que comprova a não a inclusão da restrição a 

época. Contudo, pelo extrato juntado em anexo o pedido não merece 

deferimento eis que constata-se que fora lançada restrição no veículo em 

26/04/2018. Prossiga no cumprimento da decisão anterior. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 06 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

14h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

15h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO DE CAMPOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

15h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

15h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE EUBANK MACHADO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

16h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada (25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Preliminar para o dia 09 de julho de 2018, às 

16h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 de julho de 2018, 

às 14h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 de julho de 2018, 

às 15h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO DE CAMPOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 
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vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e a Greve dos 

caminhoneiros que acarretou a suspensão do expediente na data 

aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 de julho de 2018, 

às 15h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, e a Greve dos caminhoneiros que acarretou a suspensão do 

expediente na data aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 

de julho de 2018, às 15h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE EUBANK MACHADO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, e a Greve dos caminhoneiros que acarretou a suspensão do 

expediente na data aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 

de julho de 2018, às 16h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, e a Greve dos caminhoneiros que acarretou a suspensão do 

expediente na data aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 

de julho de 2018, às 16h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-34.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, e a Greve dos caminhoneiros que acarretou a suspensão do 

expediente na data aprazada(25/05/2018), impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de REDESIGNAR a Audiência de Conciliação para o dia 17 

de julho de 2018, às 16h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de junho de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 33-77.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Jordão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 2194-94.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36890 Nr: 2118-70.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Rosane Prante Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37084 Nr: 18-11.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMÉIA LUIZA DA COSTA HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37217 Nr: 118-63.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Pereira dos Santos Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 147-16.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BATISTA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 170-59.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37196 Nr: 102-12.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 166-22.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MENDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37083 Nr: 17-26.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINORA SANTANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37016 Nr: 2231-24.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54654 Nr: 607-95.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 614 de 833



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, Fernando 

Cesar Passinato Amorim, Angelita Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a não localização do executado Augustinho Claudino 

Neto, conforme certidão de REF. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36985 Nr: 2203-56.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PODENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36973 Nr: 2191-42.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ferreira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 43-24.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 36-32.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 304-86.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Fraga Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37454 Nr: 255-45.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 151-53.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Kelpinski Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37458 Nr: 258-97.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 228-62.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzamira Claudio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37421 Nr: 235-54.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 36793 Nr: 2044-16.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Martinez Bíscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35643 Nr: 1402-43.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augustinha Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, em 05 dias, sob pena de estorno 

ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47612 Nr: 764-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a devolução da carta precatória cuja finalidade seria a 

realização de estudo psicossocial, com diligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1892-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Rafael 

Rezende Rodrigues, Izabel Rodrigues Pereira, MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, Alcir Oliveira da Silva - OAB:1577-A/MT, ALINE 

PEREIRA FERREIRA - OAB:OAB/GO 43-798, Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 19.423-A

 Logo, não emerge dos autos qualquer prova ou fato autorizador da 

inferência de que os denunciados pretendiam se associar de forma 

permanente e estável para praticar delitos. Ao contrário, todos os atos do 

iter criminis foram voltados para a prática daquele único delito de roubo 

qualificado, não havendo elementos de prova do ânimo associativo entre 

os acusados, nem mesmo na narrativa da inicial acusatória.Pelas razões 

expostas, não a que se falar em condenação dos réus pelo delito previsto 

no art. 288 do Código Penal.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no 

mérito, nego-lhes provimento, pelo que mantenho in totum a sentença 

condenatória proferida à ref. 333 dos autos.Às providências. Cumpra-se. 

De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 05 de junho de 2018. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54714 Nr: 634-78.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o recolhimento das custas para expedição de certidão 

premonitória, conforme requerido na REF. 14, bem ainda que indique a 

pessoa responsável pela retirada de tal documento nesta Secretaria 

Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 779-37.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Subtil Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o recolhimento da diligência de oficial de justiça, através do 

site do tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial 

de Justiça, para posterior cumprimento desta missiva. Consigno que ao 

emitr a guia, deverá utilizar como localidade a Fazenda da Mata, sendo 

certo que em havendo necessidade de diligência complementar, essa será 

cobrada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 2246-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE MORAIS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à defesa, para que 

apresente resposta ao recurso de apelação do MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54742 Nr: 645-10.2018.811.0035
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a não localização do requerido, por haver se mudado 

desta cidade, conforme certidão de REF. 20. Sendoi certo, portanto, que a 

audiência concliatória designada para o dia 14/06/18, no CEJUSC, não se 

realizará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 644-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a não localização do requerido Augustinho Claudino 

Nweto, por haver se mudado desta cidade, conrorme certidão de REF. 21.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.03/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor 

do Fórum de Alto Taquari-MT – Doutor Fabio Alves Cardoso torna público a 

relação dos candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferido, a 

data, o horário e o local da realização da prova, nos termos do Edital 

02/2018/DF, devendo ser observado o seguinte:

* O Edital n° 03/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 540-56.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 46898

 Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Busca e Apreensão de 

menor, com pedido liminar movido por Rodrigo Deivid Berigo em face de 

Giselle Rocha Gonçalves, ambos devidamente qualificados.

Conforme decisão de fls. 15/16, foi deferida parcialmente a liminar 

pleiteada.

 É o breve relato.

DECIDO.

No presente caso, verifica-se que o requerente buscava liminarmente a 

busca e apreensão do menor Bernard Gonçalves Berigo, requerendo a 

guarda provisória até que fosse determinada a guarda definitiva.

Contudo, considerando a manifestação de fl. 32, informando que as partes 

reconciliaram, verifico que perdeu o objeto a presente ação.

O Ministério Público manifestou favorável à extinção do feito pela perda do 

objeto, conforme fl. 38.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Sem custas nem honorários.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20133 Nr: 279-72.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINOEL IZIDORO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópia das declarações de imposto de renda no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme 

extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 542-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio José Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sperandio, Silvia Angélica 

Stangalini Sperândio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO PANTALEÃO 

FORÇA - OAB:219616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19756 Nr: 1367-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalbras Comercio de Aços e Mateis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.
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Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1437 Nr: 265-98.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival Antônio 

Sperandio, Erney Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código: 1437

DECISÃO

Indefiro o pedido de utilização do sistema INFOJUD, uma vez que em busca 

realizada por meio do sistema RENAJUD, a pedido do exequente, foram 

encontrados dois veículos em nome de um dos executados, com a 

inserção de restrição para transferência, conforme se vê no extrato 

juntado a fl. 288.

 Logo, antes de solicitar novas buscas em outros sistemas incumbe ao 

credor justificar a falta de interesse na penhora dos veículos, até para que 

seja realizado o levantamento da restrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48125 Nr: 1171-97.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. BOVE C. LEAL E SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DE JESUS ALVES MARTINS ME, 

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMÕES DE FARIA 

- OAB:21760/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 48125

Tendo em vista a certidão de fls.45, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19765 Nr: 1293-28.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Ferreira Mares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Terezinha Oliveira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 1640-17.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO SAPAROLLI - EPP, Luiz Renato 

Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH SCHLATTER - 

OAB:

 Cód. 39051

DESPACHO.

Apresentada a exceção de pré-executividade (fls. 28/44), determino seja 

procedida a intimação da Exequente, mediante remessa dos autos, para 

que, no prazo legal, manifeste-se.

Feito isso, nova conclusão.

 Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 382-35.2017.811.0092

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio Paula dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Oliveira Batista - 

OAB:342.428 SP

 DECISÃO: I – Realizada a oitiva do indiciado, não vislumbro qualquer vício 

ou ilegalidade no ato de cumprimento da decisão que decretou a 

preventiva, razão pela qual a mantenho. II – Traslade-se cópia das peças 

principais para a Ação Penal (Código 40877). III – Após, arquivem-se. 

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 542-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio José Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sperandio, Silvia Angélica 

Stangalini Sperândio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO PANTALEÃO 

FORÇA - OAB:219616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código: 37355

 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 91, e determino a intimação pessoal dos requeridos, 

via oficial de justiça, para a colheita de seus respectivos depoimento na 

audiência designada para o dia 18 de julho de 2018.

 Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40877 Nr: 432-61.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio Paula dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO: I – Considerando que depois da prisão em flagrante nestes 

autos o réu foi internado compulsoriamente para tratamento da 

dependência química, por força dos autos Código 43416, onde 

permaneceu por nove meses e recebeu alta no mês passado, entendo 

que a manutenção da prisão poderá prejudicar todo o período de 
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tratamento para desintoxicação, seja pela ausência do convívio familiar 

seja pela precariedade do ambiente carcerário. De mais a mais, a esta 

altura dos acontecimentos, com a finalização da instrução processual, 

verifico que não mais se encontram presentes os requisitos da custódia 

cautelar. Destarte, acolhendo a manifestação ministerial, impõe-se a 

revogação da custódia cautelar. Contudo, entendo que é o caso de 

aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do 

Código de Processo Penal, a fim de coibir a reiteração da prática 

criminosa: a) Proibição de frequentar bares e ambientes similares; b) 

Comparecimento bimestral em juízo, para informar suas atividades; c) 

Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, exceto por 

motivo de trabalho, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação 

ao Juízo; d) Comprovação de trabalho lícito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou justificar a impossibilidade. ANTE O EXPOSTO, revogo a prisão 

preventiva do réu, ficando obrigado ao cumprimento das medidas 

cautelares impostas acima. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de 

colocá-lo em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. II – 

Proceda a EXCLUSÃO da informação “réu preso” contida no Auto de 

Prisão em Flagrante (Código 40793). III – Após, abra-se vista às partes 

para apresentação dos memoriais finais, obedecendo à ordem e prazo 

legal. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31401 Nr: 936-09.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Noemi Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT, Silca Mendes Miro Babo - OAB:33437-A GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17024 Nr: 167-74.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 890-98.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Indústria e Comércio Agropecuário LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grauna Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17962 Nr: 1089-18.2008.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Tonsis, Enedina Garbugio Tonsis, Antonio 

Moacyr Tonsis, Maria Augusta Tonsis, Jose Altair Tonsis, Maria Cristina 

Fideles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vianna Empreendimentos Agropecuarios Ltda, 

Nivaldo Baraldo, Rosa Maria Leticia Baraldo, Aurelio Baraldo, Irene Picioli 

Baraldo, Euclides Baraldo, Alzira Pavan Baraldo, Wilson Antonio Palaro, 

Inês Cavalli Palaro, Luiz Alberto Palaro, Tais Cardoso Palaro, Adelino 

Palaro, Angelina Fritegotto Palaro, Arlete Telechea Peracchia Braga, 

Calisto Beno Adams, HELENA GARBUGE DE SÁ, Sergio Garbugio, KAREN 

RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA 

TORTORRELI, Valdomiro Garbugio, Anésia Garbugio Lucio, Adelino 

Garbugio, Julia Garbugio, Deonilda Garbugio Bortolon, Marina Cristina 

Telechea Peracchia, Caio César Martins Peracchia, Rita Elmira Peracchia 

Machado, Cyro dos Santos Azevedo, Leonor Garbugio Galefi, ANTONIO 

RICARDO RAMQUETAT PERACHIA, Eurides Baraldo, Maria Romilda Alves 

Baraldo, Claudemir Baraldo, Sandra Mara Montovani Baraldo, Valdecir 

Baraldo, Ivanete Silveira Baraldo, Maria Garbugio Ortega, Francisco 

Pereira Vianna Netto, Gilmar Katayama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - OAB:2105-A, 

Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 DESPACHO

Intimem-se as partes para apresentação dos memoriais finais.

Após, ao Ministério Público para o parecer final.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17016 Nr: 161-67.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataides da Silva Barbosa, Mauro André da 

Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópia das declarações de imposto de renda no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme 

extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 5 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 703-46.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 316 do CPP, REVOGO a prisão 

preventiva do acusado VILSON RIBEIROS DOS SANTOS, qualificado nos 

autos. 17. Por outro lado, entendo cabível a aplicação das medidas 

alternativas previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP ao acusado, quais 

sejam, o comparecimento mensal ao Juízo desta Comarca para informar e 

justificar suas atividades; e a proibição de ausentar-se da referida 

comarca sem prévia autorização judicial.18. SERVE a presente decisão 

como ALVARÁ DE SOLTURA, com o escopo de dar cumprimento às 

presentes determinações.19. CIÊNCIA ao MPE.20. CITE-SE o acusado para 

fins e prazo do art. 396, do CPP, SERVINDO a presente decisão como 

mandado de citação, devendo ser acompanhada de cópia da denúncia.21. 

Com o regular prosseguimento do feito, REVOGO a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, desde a data da sua prisão. 

22. EXPEÇA-SE certidão criminal circunstanciada (contendo o crime 

cometido e a eventual data do trânsito em julgado) do denunciado, se 

necessário.Alto Taquari/MT, 27 de julho de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 425-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/MT, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Juliano Martim Rocha - OAB:253.333/SP, Luana de 

Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:26.822-B/PR, Marcelo Salvi - OAB:40.989/SC, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 Cód. 37369

Defiro o pedido realizado pela parte requerente, conforme fls. 114/115, 

requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias para 

manifestar-se ao Laudo de Avaliação de fls. 73/79.

Após o prazo, intime-se a parte requerente para se manifestar ao 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46706 Nr: 471-24.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46706

Despacho

Inicialmente, intime-se o requerente, por meio de seu advogado, acerca do 

pedido de diligências extras realizado pelo Oficial de Justiça (Ref. 17).

Em relação ao pedido de conversão desta ação de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução de fls. 48/52, entendo restar comprovada a mora 

do requerido por meio de notificação judicial (fls. 12/14), a liminar foi 

deferida às fls. 25 e, de acordo com a certidão de fls. 41, o bem não foi 

apreendido por não ter sido encontrado pelo oficial de justiça.

Conforme se denota nos autos, após o deferimento de liminar de busca e 

apreensão, foi expedido mandado, objetivando a busca e apreensão do 

bem, restando frustrada a tentativa.

No caso dos presentes autos, ainda que os réus não tenham sido citados, 

é prescindível a citação prévia do demandado para viabilizar a conversão, 

porquanto é suficiente a constatação de que o bem dado em garantia não 

tenha sido encontrado.

De acordo com o artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69, dispõe:

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no capítulo II do Livro II da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil.” (Redação dada pela Lei nº 

13.043/2014).

Todavia, tendo em vista a revogação do Código de Processo Civil de 1973 

e a vigência no novo Código de Processo Civil de 2015, as disposições 

previstas sobre a competência do processo de execução encontra-se no 

Capítulo II do Livro II da Lei 13.105/2015.

 Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

LEASING - PAGAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIREITO JUSTO - DIREITO LEGAL 

- ANALOGIA - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI 911/69 - 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.

O julgador não pode ser incondicionalista. Muitas vezes aplica-se o direito 

justo sobre o direito legal, as normas morais acima das leis positivas, não 

podendo as normas definir todas as situações, dilatando-se regras, de 

modo a ampararem hipóteses imprevistas. Aplica-se a Teoria do 

Adimplemento Substancial do contrato nos casos em que o devedor 

quando já efetuou quase a totalidade do pagamento da dívida e, assim 

demonstrado, por analogia, aplicada a questão em ações regidas pelo 

Decreto-Lei 911/69, concluindo pela falta de interesse de agir em ajuizar 

ação de reintegração de posse e cujo andamento oportunizará 

enriquecimento, sendo a pretensão desproporcional do credor em prejuízo 

do devedor que se encontra em recuperação judicial, cabendo a este 

procurar outros meios para recebimento do saldo remanescente. Nos 

casos desta natureza, a medida mais prudente é converter a ação de 

busca e apreensão em ação de cobrança, através da forma executiva e, 

até, se for o caso, penhorar o próprio bem.

(TJ-MT - Ag 116911/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 09/11/2016).

Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, do Decreto Lei nº 911/69 e 

artigo 829, do Código de Processo Civil, CONVERTO A PRESENTE AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e 

determino:

1) A correção da autuação, fazendo constar “Execução de Título 

Extrajudicial” como o nome da ação.

 2) Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 
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do NCPC).

3) O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 

827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos 

pela metade.

4) Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem, para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830 do Código de Processo Civil.

5) As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

6) Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

7) Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta 

por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento 

do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

8) Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

9) Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

10) Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44714 Nr: 2630-71.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 30, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 352-34.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNEIDER MILENE SILVA MORAIS 

- OAB:44979/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 36881

Declaro saneado o feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2018, às 

12h45min. (HORÁRIO MT).

Intimem-se as partes.

Ciência ao MP.

 Alto Taquari/MT, 03 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Código 18298

DECISÃO

I – O advogado dos executados participou da audiência na qual foi 

proferida a sentença condenatória, realizada no ano de 2010, e não 

apresentou qualquer tipo de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da 

decisão, conforme se vê as fls. 66-68 e 76. Logo, não cabe mais 

discussão quanto ao assunto, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 

119-125.

II – Defiro a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente.

III – Após, retornem os autos conclusos para análise dos novos pedidos.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para apresentarem nos autos os 

dados bancários e número de CPF do titular da conta, visando a expedição 

do alvará determinado na respeitável decisão de fls. 129.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55176 Nr: 595-31.2018.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUINALDO LOPES DE SOUZA, MARIA 

CANDIDO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil SA, em face de 

EGUINALDO LOPES DE SOUZA (devedor principal) e MARIA CANDIDO DE 

SOUZA (avalista), ambas qualificadas nos autos em epígrafe.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Analisando os autos, vejo que a parte autora ajuizou ação monitória em 

desfavor do devedor principal Eguinaldo Lopes de Souza residente e 

domiciliado na Rua São Luiz, ° 293, QD F, LT 27, Boa Nova II, Alta 

Floresta/MT, CEP 78580-000, conforme se vê na qualificação.

Pois bem, tratando-se de ação monitória, está deverá ser ajuizada no foro 

do domicilio do réu, “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em 

direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de 

domicílio do réu.”. O que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a 

autora ajuizou a ação no domicilio da avalista Sra. Maria Candido de 

Souza.

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

CHEQUE PRESCRITO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - FORO COMPETENTE - 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR - ART. 94, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO Por cuidar de direito pessoal, a ação monitória fundada em 

cheque prescrito deve ser processada e julgada no foro do domicílio do 

réu, conforme comando do art. 94, caput, do CPC.

 (AI 9540/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

11/04/2016).”

Portanto, em observância ao disposto no art. 46 do CPC/2015, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca de Alta 

Floresta-MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 11-37.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

Tendo em vista o oficio nº 117/2018/MPMT/PJAPC, que prevê a ausência 

do Douto Promotor de Justiça desta comarca, Dr. Cleuber Alves Monteiro 

Junior, em razão do usufruto de férias ordinárias entre os dias 13 a 22 de 

junho, redesigno à audiência para o dia 20 de julho de 2018 ás 10h00min.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47206 Nr: 770-64.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:OAB/MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Amparo Social ajuizada 

por Lucas Pereira Rosa, representado por sua genitora Maria Pereira 

Rolim, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, a liminar foi indeferida. Citado, o INSS apresentou 

contestação juntamente com os quesitos da perícia.

 A parte autora não apresentou impugnação à contestação.

Decisão saneadora à Ref. 31, oportunidade em que foi determinada a 

produção de prova pericial, nomeando como médica perita a Dra. CINTIA 

RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO, CRM/MT nº 3581 e como Assistente Social a 

equipe multidisciplinar deste Juízo, no entanto, na Ref. 41 consta certidão 

negativa para intimação da perita nomeada, uma vez que a mesma não 

aceitou o encargo.

Laudo Psicossocial juntado na Ref. 44.

Na Ref. 47 o CRAS informou que a pericia do autor seria realizada em 

29/06/2017 na Comarca de Alta Floresta, porém a parte autora 

compareceu aos autos, informando que não tomou ciência da data da 

pericia, razão pela qual, não compareceu a perícia médica agendada para 

29/06/2017 .

Pois bem, da análise dos autos, observa-se que a parte autora realmente 

não teve ciência da data e hora da pericia agendada, assim, intime-se a 

parte autora via DJE, para no prazo de 15 dias, comparecer ao CRAS 

deste Município agendar nova perícia que será realizada na Comarca de 

Alta Floresta, conforme oficiado pela Secretaria Municipal de Saúde deste 

município de Apiacás/MT, uma vez que, conforme fato notório, esta cidade 

não possui médico perito.

 Cumpra-se com urgência pois trata-se de feito inserido na META 2 do 

CNJ.

Às providências.

Apiacás/MT, 05/06/2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 342-19.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11.206-B/MT, José Renato Salício Fabiano - OAB:14474-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca do item 

4 da decisão de fls. 158, no prazo de 10(dez) dias.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Decisão

Visto e bem examinado. Trato de PROCEDIMENTO/REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO apresentado por LUCIMAR VIEIRA matrícula n. 6973, em 

que pugna pela concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio, referente 

ao quinquênio de 7/5/2013 até 7/5/2018. O(A) Gestor(a)-Geral apresentou 

certidão/informação. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O artigo 30 do RITJ, §§ 1º e 2º, o Provimento n. 

18/2007/CM, de 6/6/2007 e a Portaria n. 651/2007/DGTJ, de 23/7/2007 

determinam a competência das Diretorias dos Fóruns e da Supervisão de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça em conhecer e julgar os 

processos que versarem sobre requerimentos formulados por servidores 

da 1ª e da 2ª Instância, respectivamente, cabendo recurso ao Conselho da 

Magistratura, concernentes à licença-prêmio. O(A) servidor(a) indicado(a) 

em epígrafe pugnou pela concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio, 

referente ao período de 7/5/2013 até 7/5/2018, nos termos da Lei 

Complementar Estadual n. 4/90 e Lei Complementar Estadual n. 59/99, in 

verbis: "Art. 109 Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor". "Art. 2º Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício 

no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) 
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meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do 

cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de 

tempo em dobro para fins de aposentadoria (…) Art. 7º Revogam-se as 

disposições em contrário, especialmente os Artigos 74, 75, 77, §§ 3º e 4º 

do Artigo 109, 219. 254, 255. 256, 257, 258 e 259 da Lei Complementar nº 

04, de 15 de outubro de 1990. inciso II e Parágrafo único do Artigo 81 e 

inciso I do Artigo 82, da Lei Complementar nº 18, de 24 de junho de 1992; 

Artigos 94, 95 e 128, da Lei Complementar nº 20, de 14 de outubro de 

1992; Parágrafo único do Artigo 82, Artigos 96, 99, 137, 138, 139, 140, 

141 e § 3º do Artigo 191, da Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 

1993; Artigo 43, inciso I do Artigo 82, da Lei Complementar nº 29, de 15 de 

outubro de 1993; e § 3º do Artigo 57, da Lei Complementar nº 50, de 1º de 

outubro de 1998". Há informação/certidão de que a requerente não se 

enquadra vedações legais à concessão, in verbis: "Art. 110. Não se 

concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer 

penalidade disciplinar, de suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude 

de: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem 

remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas". A 

Lei Estadual n. 8.816/2008, que regulamenta a concessão no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece que, in verbis:"Art. 

1º Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício.§ 1º A licença prevista no 

caput será de 03 (três) meses por cada período aquisitivo, com 

remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão em espécie, 

extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990".Isso posto, por ser 

competente, demonstrado o quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual e certificada a ausência de vedações, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO os 3 (três) meses de licença, a título 

de prêmio por assiduidade – LC n. 4/90, art. 109 -, à LUCIMAR VIEIRA, 

matrícula n. 6973, referente ao quinquênio/período aquisitivo de 7/5/2013 

até 7/5/2018, a ser usufruída/gozada em momento oportuno e de acordo 

com a conveniência do serviço. Após as necessárias anotações e 

procedimentos, ARQUIVE. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - "Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI",P. I. Cumpra. Dr. Renato José de Almeida Costa Filho- 

MM Juiz de Direito.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 1634-12.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado nos autos na presente data, ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53295 Nr: 634-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nondes Andrade, Evanilda Braga Ortêncio 

Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

nos autos acerca do AR devolvido, ref. 27, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 (...)Isso posto, em atenção aos contraditório e necessidade de prévia 

oitiva da adversa, DETERMINO que intime o requerido para manifestar 

acerca da petição juntada no dia 30/5/2018, bem como para que esclareça 

se os equipamentos são de uso descartável ou de obrigatoriedade da 

unidade de tratamento.

Sem prejuízo disso, aguarde o prazo de contestação/defesa - NCPC, art. 

335, I - e, em sendo necessário, impugnação dessa pela parte 

autora/requerente - NCPC, art. 350 -, retornando-me concluso para 

julgamento antecipado caso seja a hipotese - NCPC, art. 355.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56014 Nr: 792-66.2014.811.0038

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

laudo pericial juntado nos autos nesta data, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18088 Nr: 1412-25.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nely Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 
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indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16606 Nr: 79-38.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Rodrigues Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

calculo judicial, ref. 4.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-53.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Existindo preliminares passo a análise. Indefiro a preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pelas reclamadas, haja vista que conforme documento 

em anexo o gravame foi realizado pelas requeridas, sendo estas, parte 

legítimas para responder a presente ação. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que adquiriu uma motocicleta no ano de 

2004, junto a loja Cometa Motocenter de Cáceres-MT, tendo efetuado 

pagamento a vista. Contudo aduz, que no ano de 2016, quando se dirigiu 

ao DETRAN para retirada do CRLV, foi informado que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, havia feito 

financiamento do mencionado veículo para a requerida MOTOS MATO 

GROSSO, sem qualquer conhecimento ou autorização do autor. Diante de 

todos os transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Em defesa a requerida MOTOS MATO 

GROSSO assevera que a culpa da alienação indevida é somente da 

segunda requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Afirma inexistência de danos morais e requer seja a ação 

julgada improcedente. A requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, por sua vez aduz em defesa que, o autor não 

procurou a requerida para tentar resolver administrativamente. Afirma que 

a responsabilidade é da primeira requerida Motos Mato Grosso, sendo 

esta a antiga proprietária do veículo adquirido pelo autor, não havendo que 

se falar em dano moral. Por fim, requer a improcedência da presente ação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, o autor anexou aos autos comprovante de que 

adquiriu a motocicleta no ano de 2004, sendo que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, informou 

alienação fiduciária em 23/08/2005, ou seja, quase um ano após aquisição 

pelo autor, não tendo comprovado a legalidade do gravame (id. 5369313). 

As requeridas não se desincumbiram de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderiam ter anexado comprovante da existência de 

débitos ensejadores do gravame, porém não o fizeram. Quanto à alegação 

de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não 

merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em 

que a parte promovida realiza restrição indevida no veículo pertencente ao 

autor, privando-lhe do direito de retirar CRLV, enseja transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. O autor tentou resolver junto a requerida, contudo, 

teve seu requerimento ignorado e ainda permaneceu com seu veículo sem 

a documentação necessária para exercer sua propriedade integralmente. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimentos de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. Quanto ao valor de tal dano, 

certo que a lei não estabelece um critério para a sua fixação, deixando-o 

ao prudente arbítrio do Juiz. Com o fito de que seja adequada a 

quantificação, devem ser observados diversos enfoques, dentre eles a 
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condição financeira das partes, a repercussão do fato, a conduta do 

agente, etc. Além disso, a quantia fixada deve, ao mesmo tempo, ter um 

caráter preventivo, a fim de evitar que a conduta seja novamente 

praticada, e, também, um caráter punitivo, ou seja, fazer com que o 

causador do dano sinta a perda do seu patrimônio. Sopesando os 

paradigmas, critérios e dados enunciados acima, fixo a indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que me parece justo 

para o deslinde do litígio versado nestes autos, já englobando a extensão 

da conduta ilícita praticada pela Requerida e o tempo em que o veículo 

permaneceu irregularmente com a restrição. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

posto que a reclamada Motos Mato Grosso, alega existência de danos, 

contudo, não demonstra o requerido. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida 

em exame sumário (id. 5369317); - DETERMINAR que as requeridas 

promovam a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo 

MOTONETA, marca HONDA /C100 BIZ, fabricação/modelo 2004/2005, cor 

verde, placa JZZ4566, RENAVAM 839215959, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - CONDENAR as requeridas 

SOLIDARIAMENTE a COMPENSAREM/PAGAREM à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Existindo preliminares passo a análise. Indefiro a preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pelas reclamadas, haja vista que conforme documento 

em anexo o gravame foi realizado pelas requeridas, sendo estas, parte 

legítimas para responder a presente ação. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que adquiriu uma motocicleta no ano de 

2004, junto a loja Cometa Motocenter de Cáceres-MT, tendo efetuado 

pagamento a vista. Contudo aduz, que no ano de 2016, quando se dirigiu 

ao DETRAN para retirada do CRLV, foi informado que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, havia feito 

financiamento do mencionado veículo para a requerida MOTOS MATO 

GROSSO, sem qualquer conhecimento ou autorização do autor. Diante de 

todos os transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Em defesa a requerida MOTOS MATO 

GROSSO assevera que a culpa da alienação indevida é somente da 

segunda requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Afirma inexistência de danos morais e requer seja a ação 

julgada improcedente. A requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, por sua vez aduz em defesa que, o autor não 

procurou a requerida para tentar resolver administrativamente. Afirma que 

a responsabilidade é da primeira requerida Motos Mato Grosso, sendo 

esta a antiga proprietária do veículo adquirido pelo autor, não havendo que 

se falar em dano moral. Por fim, requer a improcedência da presente ação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, o autor anexou aos autos comprovante de que 

adquiriu a motocicleta no ano de 2004, sendo que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, informou 

alienação fiduciária em 23/08/2005, ou seja, quase um ano após aquisição 

pelo autor, não tendo comprovado a legalidade do gravame (id. 5369313). 

As requeridas não se desincumbiram de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderiam ter anexado comprovante da existência de 

débitos ensejadores do gravame, porém não o fizeram. Quanto à alegação 
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de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não 

merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em 

que a parte promovida realiza restrição indevida no veículo pertencente ao 

autor, privando-lhe do direito de retirar CRLV, enseja transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. O autor tentou resolver junto a requerida, contudo, 

teve seu requerimento ignorado e ainda permaneceu com seu veículo sem 

a documentação necessária para exercer sua propriedade integralmente. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimentos de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. Quanto ao valor de tal dano, 

certo que a lei não estabelece um critério para a sua fixação, deixando-o 

ao prudente arbítrio do Juiz. Com o fito de que seja adequada a 

quantificação, devem ser observados diversos enfoques, dentre eles a 

condição financeira das partes, a repercussão do fato, a conduta do 

agente, etc. Além disso, a quantia fixada deve, ao mesmo tempo, ter um 

caráter preventivo, a fim de evitar que a conduta seja novamente 

praticada, e, também, um caráter punitivo, ou seja, fazer com que o 

causador do dano sinta a perda do seu patrimônio. Sopesando os 

paradigmas, critérios e dados enunciados acima, fixo a indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que me parece justo 

para o deslinde do litígio versado nestes autos, já englobando a extensão 

da conduta ilícita praticada pela Requerida e o tempo em que o veículo 

permaneceu irregularmente com a restrição. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

posto que a reclamada Motos Mato Grosso, alega existência de danos, 

contudo, não demonstra o requerido. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida 

em exame sumário (id. 5369317); - DETERMINAR que as requeridas 

promovam a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo 

MOTONETA, marca HONDA /C100 BIZ, fabricação/modelo 2004/2005, cor 

verde, placa JZZ4566, RENAVAM 839215959, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - CONDENAR as requeridas 

SOLIDARIAMENTE a COMPENSAREM/PAGAREM à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Existindo preliminares passo a análise. Indefiro a preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pelas reclamadas, haja vista que conforme documento 

em anexo o gravame foi realizado pelas requeridas, sendo estas, parte 

legítimas para responder a presente ação. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que adquiriu uma motocicleta no ano de 

2004, junto a loja Cometa Motocenter de Cáceres-MT, tendo efetuado 

pagamento a vista. Contudo aduz, que no ano de 2016, quando se dirigiu 

ao DETRAN para retirada do CRLV, foi informado que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, havia feito 

financiamento do mencionado veículo para a requerida MOTOS MATO 
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GROSSO, sem qualquer conhecimento ou autorização do autor. Diante de 

todos os transtornos vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em 

resolver o problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Em defesa a requerida MOTOS MATO 

GROSSO assevera que a culpa da alienação indevida é somente da 

segunda requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Afirma inexistência de danos morais e requer seja a ação 

julgada improcedente. A requerida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, por sua vez aduz em defesa que, o autor não 

procurou a requerida para tentar resolver administrativamente. Afirma que 

a responsabilidade é da primeira requerida Motos Mato Grosso, sendo 

esta a antiga proprietária do veículo adquirido pelo autor, não havendo que 

se falar em dano moral. Por fim, requer a improcedência da presente ação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, o autor anexou aos autos comprovante de que 

adquiriu a motocicleta no ano de 2004, sendo que a requerida 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, informou 

alienação fiduciária em 23/08/2005, ou seja, quase um ano após aquisição 

pelo autor, não tendo comprovado a legalidade do gravame (id. 5369313). 

As requeridas não se desincumbiram de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderiam ter anexado comprovante da existência de 

débitos ensejadores do gravame, porém não o fizeram. Quanto à alegação 

de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não 

merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em 

que a parte promovida realiza restrição indevida no veículo pertencente ao 

autor, privando-lhe do direito de retirar CRLV, enseja transtornos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, 

lesão a sua dignidade. O autor tentou resolver junto a requerida, contudo, 

teve seu requerimento ignorado e ainda permaneceu com seu veículo sem 

a documentação necessária para exercer sua propriedade integralmente. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimentos de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. Quanto ao valor de tal dano, 

certo que a lei não estabelece um critério para a sua fixação, deixando-o 

ao prudente arbítrio do Juiz. Com o fito de que seja adequada a 

quantificação, devem ser observados diversos enfoques, dentre eles a 

condição financeira das partes, a repercussão do fato, a conduta do 

agente, etc. Além disso, a quantia fixada deve, ao mesmo tempo, ter um 

caráter preventivo, a fim de evitar que a conduta seja novamente 

praticada, e, também, um caráter punitivo, ou seja, fazer com que o 

causador do dano sinta a perda do seu patrimônio. Sopesando os 

paradigmas, critérios e dados enunciados acima, fixo a indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que me parece justo 

para o deslinde do litígio versado nestes autos, já englobando a extensão 

da conduta ilícita praticada pela Requerida e o tempo em que o veículo 

permaneceu irregularmente com a restrição. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

posto que a reclamada Motos Mato Grosso, alega existência de danos, 

contudo, não demonstra o requerido. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida 

em exame sumário (id. 5369317); - DETERMINAR que as requeridas 

promovam a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo 

MOTONETA, marca HONDA /C100 BIZ, fabricação/modelo 2004/2005, cor 

verde, placa JZZ4566, RENAVAM 839215959, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem 

revertidos a favor da parte reclamante. - CONDENAR as requeridas 

SOLIDARIAMENTE a COMPENSAREM/PAGAREM à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-38.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - MT0019732A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 

Hora: 14:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000288-38.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 945,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

REQUERENTE: ADRIANA RODRIGUES VICENTE ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-58.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON DE SOUZA PESSOA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO tempestividade da CONTESTAÇÃO oposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, ora requerido. Diante disso, INTIMO o requerente para, 

querendo, impugnar a contestação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-67.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000051-67.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

ANTONIA LOPES BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. - 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 1300, Bairro Centro, CEP 78045-901, 

Cuiabá/MT. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/07/2018 Hora: 17:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 6 de junho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-33.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000159-33.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de VALDEMIR SOARES RODRIGUES DE LIMA, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA da coluna cervical, dando à causa o valor de 

R$. 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Narra que o paciente foi 

diagnosticado com LUMBAGO COM CIÁTICA, razão pela qual foi 

recomendado passar pelo exame supracitado e por não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas médicas requereu 

junto à Secretaria de Saúde do Município, contudo sem sucesso. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 
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2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma e necessitar fazer uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DA COLUNA CERVICAL, contudo o processo foi enviado ao NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja 

conclusão foi de que os documentos juntados nos autos estão 

inadequados para avaliação, o que impossibilita avaliar a urgência do 

caso. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a necessidade de evitar 

dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte 

adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

fornecendo a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida 

por política pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) 

beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há disponibilidade por 

instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

e indique o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo 

CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada a realização de audiência 

preliminar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000393-15.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de PAULO CÉSAR DA ROCHA WILL, em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em 

que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado o fornecimento de CLOZAPINA 100mg, dando à 

causa o valor de R$. 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Narra que 

o paciente é portador de esquizofrenia, razão pela qual tem que fazer uso 

do fármaco supracitado quatro vezes ao dia e, por não dispor de condição 

financeira, requereu o fornecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, 

quem negou o fornecimento em sob alegação de que o fármaco não faz 

parte da rede municipal e que atualmente não tem condições financeiras 

para fornecer. Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de 

notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único 

– e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 

1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 629 de 833



natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma é portadora de esquizofrenia e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que não há risco de morte, contudo deve ser fornecido o medicamento 

com urgência, tendo em vista a patologia do paciente. Ademais, 

esclareceu que o Sistema Único de Saúde não fornece o medicamento 

indicado na inicial, porém é disponibilizado fármacos similares através de 

Componente Especializado e de competência do gestor estadual. Há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi 

demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em graves 

resultados para a paciente e outras pessoas, uma vez que trata de 

esquizofrenia, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso 

diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o 

risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a 

aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, 

prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), 

solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, 

especificamente CLOZAPINA 100mg, ou similares, seja na rede pública ou, 

na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-71.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000441-71.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, IVANETE RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de IVANETE 

RODRIGUES DA CRUZ, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado o 

fornecimento de INJEÇÃO EYLIA – TRÊS DOSES INTRAVÍTREA, dando à 

causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente faz 

tratamento oftalmológico e necessita fazer uso do medicamento 

supracitado que tem um custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), contudo, 

por não dispor de condições financeiras, solicitou o fornecimento pela 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo negado sob a alegação de que o 

fármaco não está na lista de atendimento básico. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita fazer uso de INJEÇÃO EYLIA – TRÊS DOSES 

INTRAVÍTREA e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado, bem como o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que de deve ser feito o uso do 

medicamento com brevidade, uma vez que há risco de progressão da 

doença, contudo não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi 

demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em perda 

da visão, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente INJEÇÃO EYLIA – TRÊS DOSES 

INTRAVÍTREA seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de 

realização nessa, particular, no prazo de 5 dias corridos da intimação, sob 

pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida 

idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 
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expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, 

quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária 

deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 5 de junho de 2018 . (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1900 Nr: 49-64.1992.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual - 

OAB:156/97

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Diante da certidão negativa do r. oficial de justiça fls. 257 das 

testemunhas de acusação e defesa RONILDO DE SOUZA COSTA, 

MARCIO LERO TAPETI, VERA LUCIA MARTINS E EVA GONÇALVES DE 

LIMA, remeto o feito ao MPE e intimo o patrono do réu para, ambos, 

querendo, dizer e requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE o total cumprimento da decisão proferida a ref. 66.

2. Quanto ao pedido retro, friso que já fora deferido o reforço policial no 

item 8 da decisão a ref. 66.

3. DETERMINO que o Sr. Meirinho cumpra o mandado de reintegração de 

posse como diligência do juízo, devendo todos os invasores, réus ou 

terceiros, serem retirados do imóvel, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência, observando o deferimento do reforço policial especificado 

no item 8 da decisão a ref. 66, para o que for necessário.

3.1. Anoto que, o quanto determinado no item 7 da decisão a ref. 66, 

acerca das informações dos lideres, era apenas direcionada ao patrono 

do autor, conforme lá determinado.

4. INTME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar aos autos quais são os lideres do movimento Sem Terra, bem 

com qualifica-los, não apenas informar o número dos documentos 

pessoais conforme informação a ref. 75.

5. Deverá a serventia certificar o necessário ao cumprimento desta 

decisão e da decisão proferida a ref. 66.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1698-53.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Batista Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após efetivada a medida 

liminar, CITE-SE a parte promovida constando do mandado que: a) 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) no 

prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca.Por ora, NÃO AUTORIZO a expedição de 

ofício ao DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, conforme 

requerido.DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 212 do CPC, pois sua 

aplicação é ex vi legis, portanto, despicienda autorização 

judicial.DETERMINO que o requerido informe no momento da citação se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação.INTIMEM-SE. 
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CUMPRA-SE. Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61459 Nr: 3199-76.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes de Souza, Bruno Guilherme 

Gomes de Souza, Carlos Eduardo Mila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, Rodrigo Tobias Chaves da Silva - 

OAB:21822/O

 Uma vez apresentado memoriais finais pelo Ministério Público, bem como 

por estamos a tratar de processo virtual, INTIMA-SE os Doutos Causídicos 

nomeados para patrocinarem a defesa dos Denunciados para, no prazo 

legal, apresentarem alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46586 Nr: 29-67.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Junqueira Schoeder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista que não foi possível a realização do ato, sendo de 

conhecimento deste juízo que o advogado Marcello Andrade Santos 

encontra-se impedido de exercer a advocacia, posto que assumiu cargo 

em concurso público, INTIME-SE o mesmo para que regularize-se a 

capacidade postulatória da parte autora, realizando substabelecimento 

dos poderes anteriormente outorgados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. REDESIGNO a presente para o dia 27 de agosto de 2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61459 Nr: 3199-76.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Gomes de Souza, Bruno Guilherme 

Gomes de Souza, Carlos Eduardo Mila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, Rodrigo Tobias Chaves da Silva - 

OAB:21822/O

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 11 (ONZE) DE 

MAIO DE 2018, ÀS 15H20MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42386 Nr: 412-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rozario Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, jefferson 

weiss - OAB:17.628, Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40384 Nr: 192-52.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Antunes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, considerando a necessidade de maior dilação probatória para 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o 

dia 09 de JULHO de 2018, às 14h10min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

II. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

III. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS (Extrato 

Previdenciário) acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, 

do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

IV. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41772 Nr: 1988-78.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Antonio Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.7. Sem custas.8. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 
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e anotações necessárias.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18894 Nr: 791-93.2009.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogaciano Oliveira Sampaio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Compulsando os autos, verifico que todas as testemunhas arroladas 

pelas partes já foram ouvidas, a exceção da mencionada à fl. 5.597, qual 

seja, a testemunha de defesa José Mariano Pereira. 3. De outro giro, 

constato que, diante da renuncia aos poderes procuratórios, deverá o 

requerido ser intimado para regularizar a sua capacidade 

processual.Portanto, INTIME-SE o demandado para, no prazo de 10 (dez) 

dias regularizar a sua situação processual, devendo juntar aos autos 

procuração outorgando poderes para advogado constituído.Saliente-se na 

intimação que a nomeação de advogado dativo é possível em caso de 

hipossuficiência comprovada sendo que, havendo este pedido, deverá ser 

instruído e acompanhado de documentos que comprovem a 

impossibilidade de constituir advogado sem comprometer seu próprio 

sustento e/ou de sua família, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente prosseguimento do feito. 4. Cumprida esta determinação, 

DEPREQUE-SE com finalidade de ouvir a testemunha José Mariano Pereira 

no endereço relacionado à fl. 5.604.Após, dou por encerrada a instrução 

processual, convertendo os debates orais em memoriais escritos a serem 

apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.5. Caso o requerido mantenha-se 

inerte, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 451-18.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Sarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farid Tenório dos Santos, José Carlos Mauro, 

Município de Arenápolis/MT, Pedro Oliveira Santos Filho, G. Andrade 

Santos, Agencia de DesenvolvimentoEconômico e Social do Centro 

Oeste-ADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Custas e despesas processuais, se houver, pelo autor.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22052 Nr: 565-20.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farid Tenório dos Santos, José Carlos Mauro, 

Pedro de Oliveira Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:14442-B/MT, José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 . Inicialmente, REITERE-SE o ofício n. 1.1.82/2014 (fl. 362), solicitando-se o 

encaminhamento de SEGUNDA VIA da Escritura Pública de Declaração de 

Unilateral de RONIVALDO FERREIRA DIAS (livro 23-AA, folhas 177 e verso 

– fl. 113 nestes autos).3. Muito embora o despacho de fl. 388 tenha sido 

publicado na imprensa oficial, verifico que a intimação não se deu para o 

advogado constituído do requerido PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO.Portanto, considerando procuração juntada à fl. 55, PROCEDA A 

SECRETARIA com as alterações concernentes ao Sistema Apolo.4. Após, 

INTIME-SE o requerido, através do seu advogado, para que se manifeste 

acerca da proposta de honorários periciais juntada aos autos.5. Com ou 

sem manifestação, certificado o decurso do prazo, TORNEM os autos 

conclusos para deliberações. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19324 Nr: 1215-38.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogaciano Oliveira Sampaio Filho, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria Estadual de Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Kelly Cristina da Silva - OAB:8156/MT, Murillo 

Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT, Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - OAB:, Sandro Leite dos Santos - OAB:7532/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação ordinária de ressarcimento de danos interposta pelo 

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT em face dos requeridos ROGACIANO 

OLIVEIRA SAMPAIO FILHO e ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

 Pleiteia o autor o ressarcimento de dano causado pelo primeiro executado 

durante sua gestão como Prefeito Municipal e, liminarmente, requer a 

retirada do seu nome da condição de inadimplente do SIGCON, frente a 

segunda requerida (fls. 08/21).

Com a inicial, foram juntados os documentos às fls. 22/210.

Deferida a antecipação de tutela (fls. 211/214 – vol. 02), determinou-se a 

notificação dos requeridos.

Notificado (fl. 217), apresentou ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO 

manifestação às fls. 218/262.

Também notificado, apresentou o ESTADO DE MATO GROSSO 

manifestação às fls. 263/269.

Acerca das preliminares, manifestou o autor às fls. 282/285.

Parte autora e requeridos apresentaram especificação de provas às fls. 

288/289, 291/293 e 294/295.

À fl. 425 (vol. 03), fora encerrada a instrução processual, 

determinando-se a apresentação de alegações finais.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou alegações finais às fls. 

477/480, oportunidade na qual requereu a improcedência da ação.

Também intimado, compareceu o requerido ESTADO DE MATO GROSSO 

para ratificar os pedidos e fundamentos expostos na contestação às fls. 

263/269 (vol. 02).

Vieram os autos conclusos.

2. Em consulta ao Sistema Apolo verifico que as partes foram intimadas 

para apresentação de alegações finais na publicação realizada no dia 

31/10/2016 (DJE n. 9889).

Portanto, não havendo qualquer peça pendente de juntada, 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação do requerido 

ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO.

3. Sem prejuízo, considerando o que dispõe o art. 17, §4 da Lei n. 

8.429/92, ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério 

Público no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3191 Nr: 520-36.1999.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Schimidt, Eloá Coutinho Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Bertoglio - OAB:36.424/PR, 

Henrique Jambiski Pinto dos Santos - OAB:31694/PR, Italo Domicio 

Borba - OAB:5.208/MT, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - 

OAB:6.005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:4.770-b, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, Sisane 

Vanzella - OAB:5971/MT

 Recurso especial interposto pelo autor às fls. 1.601/1.744 (vol. 07), com a 

peça original juntada às fls. 1.749/1.853 e recurso especial interposto pelo 

requerido às fls. 1.856/1.875.Contrarrazões ao recurso especial da parte 

requerida, juntada pela parte autora às fls. 1.882/1.927, com os originais 

às fls. 1.940/1.984.Contrarrazões ao recurso especial da parte autora, 

juntada pela parte requerida às fls. 1.930/1.938.Às fls. 2.001/2.005 foi 

dado provimento ao recurso especial da parte requerida enquanto que às 

fls. 2.006/2.009 fora negado provimento ao recurso especial da parte 

autora.Certidão de trânsito em julgado à fl. 2.011 com decisão de 

recolhimento de custas à fl. 2.013.Recolhimento de custas às fls. 

2.029/2.036. Os autos retornaram da instância superior, mormente quando 

vieram conclusos.2. Considerando retorno dos autos e provimento parcial 

do recurso de ambas as partes, INTIME-SE, via DJe, o patrono da 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 1517-62.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venceslau Botelho de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para receber a petição inicial 

e DETERMINAR a citação do requerido para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.Saliente-se que este é o prazo para que o requerido 

apresente contestação, independentemente da vigência de poderes 

outorgados a advogado anterior ou não.3. Muito embora entenda esta 

magistrada que estar acompanhada de advogado, no presente caso, 

cuida-se de ônus que deve ser atribuído somente a parte, INTIME-SE o 

causídico Max Antônio Ferreira para que se manifeste acerca da vigência 

dos poderes outorgados à fl. 5.248.4. Após, com a juntada de 

contestação ou certificado o decurso de prazo, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público para, querendo, impugnar a contestação. 5. 

Cumpridas estas determinações, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

pertinência.6. Por fim, TORNEM os autos conclusos para deliberações.Às 

providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36277 Nr: 1016-24.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO ZADINELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. CATARDO SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): F. C. CATARDO SILVA ME, CNPJ: 

05802787000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 529,60 (Quinhentos e vinte e nove reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao 

Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 05 de junho de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62476 Nr: 2231-88.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 06 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de ref. 61.

No mais, ante o teor da certidão de ref. 58, deixo por ora de designar nova 

data para audiência de instrução e julgamento/interrogatório.

 Dê-se vista do processo à defesa, para que se manifeste acerca da 

insistência na oitiva das testemunhas por ela arroladas e não localizadas, 

em 5 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos para eventual designação de audiência.

Oficiem-se aos Juízos deprecados, solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas no processo.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38150 Nr: 855-77.2010.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE VICENTE MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE VICENTE MATEUS DOS SANTOS, 

Cpf: 42977819134, Rg: 593.718, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimação da acusada acerca da audiência de instrução e 

julgamento/interrogatório, que se realizará no dia 26/09/2018 às 17h00min.

Despacho/Decisão: Vistos etc.A audiência designada para o dia 06 de 

junho de 2018 restará prejudicada, tendo em vista a ausência justificada 

do Excelentíssimo representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico 

Régis de Campos, conforme certidão de fls. 111/113.Assim, promovo a 

readequação de pauta e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h00min.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo.Oficiem-se aos Juízos 

deprecados, solicitando informações acerca do cumprimento das cartas 
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precatórias expedidas nos autos.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 05 de junho de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 2755-85.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B, Rafael Sganzerla Durend - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51509 Nr: 200-03.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO MAXIMINIANO DE 

ANDRADE, Cpf: 80221149104, Rg: 1519927-4, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 380,44 (Trezentos e oitenta reais e quarenta e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 06 de junho de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73342 Nr: 424-62.2018.811.0088

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A . HERREIRA DE ARAUJO-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que impugne, caso queira, a contestação 

de referência 18, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55366 Nr: 1864-35.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE PEREIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA 

- OAB:65.371

 Vistos.

Redesigno audiência de instrução para o dia 29 de setembro de 2018, às 

15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

o defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

 Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras comarcas.

Sirva-se a presente como CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 3082-93.2017.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISAIAS TUBAROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA SILVA MENZES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

 Embora o querelado não tenha comparecido na audiência de tentativa de 

conciliação realizada no dia 15/12/2017, às 17:00 (ref. 27), verifico que 

consta nos autos pedido de redesignação do ato à ref. 29.

 Verifico, ainda, que o querelado apresentou atestado médico, bem como a 

data do protocolo do pedido se deu às 15:20, portanto, antes do início da 

audiência.

Assim, deixo por ora de analisar o pedido ministerial de ref. 33, e designo 

audiência preliminar para o dia 13 de julho de 2018, às 15:30.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intime-se o querelado para que compareça acompanhado de advogado.

Intime-se o querelante e seu advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20157 Nr: 848-54.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Defiro o pedido da fazenda pública fl.45 e determino que seja realizada 

penhora e avaliação in loco por oficial de justiça mediante certidão 

circunstanciada do ocorrido. Intime-se a fazenda pública para que recolha, 

no prazo de 60(sessenta) dias, custas de diligência de oficial de justiça a 

serem calculadas pela secretaria, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51478 Nr: 1016-80.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M GOMES DE JESUS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

Silvio César Dos Santos - OAB:7906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53109 Nr: 43-57.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDE POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César Dos Santos - 

OAB:7906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24994 Nr: 1230-42.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA IMPERATRIZ IMP. E EXP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 
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Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21640 Nr: 920-07.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, IZOLDE DE 

FATIMA COUTINHO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO EUGENIO GIACON, SORAYA 

GUERRA GIACON, JOSE DORIVAL SALARO, SONIA MARIA GIACON 

SALARO, ANTONIO CELIO GIACON, MAIRA APARECIDA DO SANTOS 

GIACON, LUIZ SERGIO GIACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO LUIZ CARVALHO - 

OAB:SC 4652, JOSMAR DE SOUZA - OAB:8942/SC, MARCO ANTÔNIO 

MEDEIROS - OAB:5423-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:MT/5.423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Salim Haggi Filho - 

OAB:OAB/SP 256.636

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Marco Antônio Medeiros 

da Silva, OAB 5.423-B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 13/07/2016 14:08:16 Código:21443 Número Único: 

770-26.2008.811.0100 Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 13/07/2016 14:08:16 Código:21640 Número Único: 

920-07.2008.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66549 Nr: 2051-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA 

LTDA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte EXEQUENTE, na pessoa de seus advogados, para se 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do sr. 

Oficial de justiça ref. 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22285 Nr: 5-21.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME, LAIR MARTINS RODRIGUES, ISOLETE CORREIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16485 Nr: 399-67.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, MINISTÉRIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLETE CORREIA RODRIGUES, CELESTE 

ROSIN, ADRIANO BARRETO DOS SANTOS, ZELINDA NORBERTO DE 

SOUZA, BARTOLOMEU ALONSO ARRUDA, DONIZETE ALVES DE SOUZA, 

BETO PEÇAS LTDA, AUTO PEÇAS E MECÂNICA STOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806, Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Fábio Valente - OAB:8.116-B, OTACILIO 

PERON - OAB:3684-A/MT, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT, Wellington 

Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2093 Nr: 33-62.2004.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LUIZ SIVERIS, MARIA ELAINE FUCKS SIVERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ROLLWAGEM, Espólio de Zeferino 

Siveris - Ilda Siveris, DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI, ANTONIO NADILO 

MOCIVUNA, Ilma Olga Rollwagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE FUCKS SIVERIS 

AUGUSTO - OAB:296131, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: + - OAB:11.617 B, CHRISTIANE 

FUCKS SIVERIS AUGUSTO - OAB:296131, CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, GLAUCIO ROGÉRIO REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617/B

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB .., via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 383-69.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:MT / 3749, SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50345 Nr: 1277-79.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 639 de 833



 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51766 Nr: 194-57.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Devolver em: Data Carga: 28/02/2018 15:55:21

Código:52117 Número Único: 548-82.2013.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum-

>PROCESSO CRIMINAL

Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Daniella Maia Dutra, OAB 

18410/B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 29/09/2017 17:14:06 Código:19719 Número Único: 

413-80.2007.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 24/04/2018 13:19:12 Código:51766 Número Único: 

194-57.2013.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

03- Data Carga: 28/02/2018 15:55:21 Código:52117 Número Único: 

5 4 8 - 8 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

04- Data Carga: 28/02/2018 15:56:32 Código:50846 Número Único: 

379-32.2012.811.0100 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 

Penha)->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22285 Nr: 5-21.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME, LAIR MARTINS RODRIGUES, ISOLETE CORREIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 04- Data Carga: 01/09/2017 13:56:28

Código:19916 Número Único: 602-58.2007.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20157 Nr: 848-54.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50306 Nr: 1238-82.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20759 Nr: 1374-21.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA DE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 1163-43.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMON & BARKERT LTDA, NELSI BARKERT DEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GILSON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 
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33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16485 Nr: 399-67.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, MINISTÉRIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLETE CORREIA RODRIGUES, CELESTE 

ROSIN, ADRIANO BARRETO DOS SANTOS, ZELINDA NORBERTO DE 

SOUZA, BARTOLOMEU ALONSO ARRUDA, DONIZETE ALVES DE SOUZA, 

BETO PEÇAS LTDA, AUTO PEÇAS E MECÂNICA STOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806, Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Fábio Valente - OAB:8.116-B, OTACILIO 

PERON - OAB:3684-A/MT, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT, Wellington 

Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB .., via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53140 Nr: 74-77.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 52478 Nr: 895-18.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO RADECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 
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2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20761 Nr: 1376-88.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL OLIVEIRA NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

Silvio César Dos Santos - OAB:7906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21443 Nr: 770-26.2008.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARCELINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Medeiros da 

Silva - OAB:MT/5423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Marco Antônio Medeiros 

da Silva, OAB 5.423-B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 13/07/2016 14:08:16 Código:21443 Número Único: 

770-26.2008.811.0100 Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 13/07/2016 14:08:16 Código:21640 Número Único: 

920-07.2008.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19719 Nr: 413-80.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO KEMPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AP. BIAVA DE PAIVA 

- OAB:MT 11460, DANIELLA MAIA DUTRA - OAB:18410/B, JOSE 

AFONSO FRAGA - OAB:MT / 8792 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Devolver em: Data Carga: 28/02/2018 15:55:21

Código:52117 Número Único: 548-82.2013.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum-

>PROCESSO CRIMINAL

Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Daniella Maia Dutra, OAB 

18410/B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 29/09/2017 17:14:06 Código:19719 Número Único: 

413-80.2007.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 24/04/2018 13:19:12 Código:51766 Número Único: 

194-57.2013.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

03- Data Carga: 28/02/2018 15:55:21 Código:52117 Número Único: 

5 4 8 - 8 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

04- Data Carga: 28/02/2018 15:56:32 Código:50846 Número Único: 

379-32.2012.811.0100 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 

Penha)->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20634 Nr: 1237-39.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVIR FENALI CONTI - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 7673 Nr: 1-80.2002.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BRASNORTE LTDA., CERILO 

KUNST, VILSON TARCISIO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE RESENDE - 

OAB:6979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17562 Nr: 1454-53.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICR, CR, ABDS, ZNDS, BAA, DADS, BPL, 

APEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:5009-MT, ANGELO FERREIRA GOMES FILHO - OAB:4330, 

ANNAVERA AURESCO ATTILIO - OAB:7988/MT, BRUNA ELISA PERON - 

OAB:, CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - OAB:7987, Fábio 

Valente - OAB:8.116-B, HUMBERTO MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507, 

KAROLINE RODRIGUES FAVERO - OAB:8018-MT, MARCELA BERNARDI 

COELHO PORTILHO - OAB:7937, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT, RONAN DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:4099, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 
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1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2093 Nr: 33-62.2004.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LUIZ SIVERIS, MARIA ELAINE FUCKS SIVERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ROLLWAGEM, Espólio de Zeferino 

Siveris - Ilda Siveris, DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI, ANTONIO NADILO 

MOCIVUNA, Ilma Olga Rollwagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE FUCKS SIVERIS 

AUGUSTO - OAB:296131, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: + - OAB:11.617 B, CHRISTIANE 

FUCKS SIVERIS AUGUSTO - OAB:296131, CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, GLAUCIO ROGÉRIO REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617/B

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17562 Nr: 1454-53.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICR, CR, ABDS, ZNDS, BAA, DADS, BPL, 

APEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:5009-MT, ANGELO FERREIRA GOMES FILHO - OAB:4330, 

ANNAVERA AURESCO ATTILIO - OAB:7988/MT, BRUNA ELISA PERON - 

OAB:, CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - OAB:7987, Fábio 

Valente - OAB:8.116-B, HUMBERTO MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507, 

KAROLINE RODRIGUES FAVERO - OAB:8018-MT, MARCELA BERNARDI 

COELHO PORTILHO - OAB:7937, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT, RONAN DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:4099, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB .., via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 7673 Nr: 1-80.2002.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BRASNORTE LTDA., CERILO 

KUNST, VILSON TARCISIO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE RESENDE - 

OAB:6979-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB .., via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 52478 Nr: 895-18.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO RADECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB .., via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50290 Nr: 1222-31.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A, 

SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Silvio Cesar dos Santos, 

OAB 7806-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50345 Número Único: 1277-79.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:50306 Número Único: 1238-82.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

 Código:53109 Número Único: 43-57.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:20759 Número Único: 1374-21.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

05- Data Carga: 30/11/2016 15:49:23

Código:50290 Número Único: 1222-31.2011.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

06- Data Carga: 16/11/2016 18:40:34

Código:24994 Número Único: 1230-42.2010.811.0100 Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

07- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20634 Número Único: 1237-39.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

08- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:51478 Número Único: 1016-80.2012.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

09- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:53140 Número Único:  74-77.2014.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

10- Data Carga: 30/11/2016 15:13:14

Código:20761 Número Único: 1376-88.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

11- Data Carga: 21/02/2018 13:56:52

Código:50850 Número Único: 383-69.2012.811.0100 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 52117 Nr: 548-82.2013.811.0100
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Daniella Maia Dutra, OAB 

18410/B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 29/09/2017 17:14:06 Código:19719 Número Único: 

413-80.2007.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 24/04/2018 13:19:12 Código:51766 Número Único: 

194-57.2013.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

03- Data Carga: 28/02/2018 15:55:21 Código:52117 Número Único: 

5 4 8 - 8 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

04- Data Carga: 28/02/2018 15:56:32 Código:50846 Número Único: 

379-32.2012.811.0100 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 

Penha)->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50846 Nr: 379-32.2012.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Daniella Maia Dutra, OAB 

18410/B, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que promova a 

devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão em carga 

para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 01- Data Carga: 29/09/2017 17:14:06 Código:19719 Número Único: 

413-80.2007.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

02- Data Carga: 24/04/2018 13:19:12 Código:51766 Número Único: 

194-57.2013.811.0100 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

03- Data Carga: 28/02/2018 15:55:21 Código:52117 Número Único: 

5 4 8 - 8 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

04- Data Carga: 28/02/2018 15:56:32 Código:50846 Número Único: 

379-32.2012.811.0100 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 

Penha)->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25804 Nr: 591-87.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 04- Data Carga: 01/09/2017 13:56:28

Código:19916 Número Único: 602-58.2007.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19916 Nr: 602-58.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 04- Data Carga: 01/09/2017 13:56:28

Código:19916 Número Único: 602-58.2007.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25804 Nr: 591-87.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO o Dr. Wellington Cardoso 

Ribeiro, OAB 11991-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para o mesmo com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:20157 Número Único: 848-54.2007.811.0100 Execução 
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Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/10/2017 17:04:56

Código:22285 Número Único:  5-21.2009.811 .0100  Execuçã o 

Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 24/01/2018 18:43:37

Código:25804 Número Único: 591-87.2011.811.0100 Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->Procedimento Comum- >PROCESSO CRIMINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51859 Nr: 288-05.2013.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON BARRANCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Nos termos do artigo 431, seção 10, da CNGC- Consolidação das Normas 

da Corregedoria- Geral da Justiça, INTIMO a Dra Cristianne Maria Kunst 

Talaska, OAB 7987-MT, via DJE- Diário da Justiça Eletrônico para que 

promova a devolução dos processos abaixo relacionados, os quais estão 

em carga para a mesma com prazo extrapolado, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 01- Data Carga: 11/04/2018 15:10:49 Código:50231 Número Único: 

1163-43.2011.811.0100 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO.

02- Data Carga: 18/04/2018 13:45:31 Código:7673 Número Único: 

1 - 8 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

03- Data Carga: 23/04/2018 13:09:44 Código:51859 Número Único: 

2 8 8 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  C a u t e l a r  I n o m i n a d a - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

04- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:17562 Número Único: 

1 4 5 4 - 5 3 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

05- Data Carga: 22/02/2018 18:48:08 Código:16485 Número Único: 

3 9 9 - 6 7 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 1 0 0  A ç ã o  C i v i l  d e  I m p r o b i d a d e 

Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

06- Data Carga: 03/04/2018 16:07:10 Código:52478 Número Único: 

8 9 5 - 1 8 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 1 0 0  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

07- Data Carga: 09/05/2017 16:39:14 Código:2093 Número Único: 

33-62.2004.811.0100 Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa- >Procedimentos Especia is->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68311 Nr: 3235-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Primavera do 

Leste-MT, UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 09, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-85.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DENBERTON PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA DE BARROS SILVA OAB - MT15050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLMAR MARCHESIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000115-85.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

45.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI, DENBERTON PORFIRIO DA 

SILVA REQUERIDO: WOLMAR MARCHESIN Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: EDELO MARCELO FERRARI Endereço: Rua Senador Julio Campos, 

510, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: DENBERTON 

PORFIRIO DA SILVA Endereço: Avenida General Osório, 6, Qd 84, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 12:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-55.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000117-55.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOELMA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

JOELMA ALVES DA SILVA Endereço: Sitio Buscapé, S/N, Gleba Tibagí, 

Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 

às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000123-62.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000123-62.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

961,13 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: ROSELENE CARVALHO 

DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 
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dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 14:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-40.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000118-40.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

30.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOELMA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOELMA 

ALVES DA SILVA Endereço: Sitio Buscapé, S/N, Gleba Tibagí, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 15:15 hs 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-25.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000119-25.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.540,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LEONALDO MARQUES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: LEONALDO MARQUES DA COSTA Endereço: ZONA 

RURAL, Fazenda Esperança, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 15:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000127-02.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DIEHL BERNARDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000127-02.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

772,98 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS RAFAEL 

DIEHL BERNARDO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA 

LTDA - ME Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 29/06/2018 às 12:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-84.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000128-84.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

5.675,12 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLEMILSON 

FRANCA DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA 

LTDA - ME Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 29/06/2018 às 12:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000129-69.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudes Tavares (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000129-69.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

239,78 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDES 

TAVARES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - 

ME Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 29/06/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000130-54.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR DA MOTA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000130-54.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

584,82 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: DELMAR DA MOTA 

LIMA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 
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CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 29/06/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000131-39.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Marcelo (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000131-39.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

936,52 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS MARCELO 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 29/06/2018 às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000132-24.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar dos Santos (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000132-24.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

481,14 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: GILMAR DOS 

SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 29/06/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sidinei Camargo (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000133-09.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

329,29 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SIDINEI CAMARGO 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 29/06/2018 às 13:30 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000121-92.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

21.279,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ROSANIA DA SILVA Endereço: Zona Rural, Gleba Tibagi, 

Sítio Expedito, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 

às 16:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-41.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIJAINE FREITAS PERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010015-41.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.428,49 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME REQUERIDO: 

DULCIJAINE FREITAS PERES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 166, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 

às 16:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000116-70.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 
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REQUERENTE: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, KM 01, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 06/07/2018 às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-26.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010016-26.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.805,01 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME REQUERIDO: 

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 166, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 

às 16:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010460-59.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSE GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOSE GOMES DE ARAUJO 

Endereço: Rua ARLINDO ANTÔNIO MAYER, 399, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 17:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-59.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010460-59.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

20.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JOSE GOMES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JOSE GOMES DE ARAUJO 

Endereço: Rua ARLINDO ANTÔNIO MAYER, 399, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 17:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-86.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELARMINO FULGENCIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000059-86.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

18.740,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDIA DANTAS DE SOUZA REQUERIDO: RODRIGO 

BELARMINO FULGENCIO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDIA 

DANTAS DE SOUZA Endereço: RUA FORTALEZA, RENASCER, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 17:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-31.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010188-31.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

924,77 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME REQUERIDO: LEIDIANE ALVES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 230, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 17:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-51.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE FATIMA BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010219-51.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

430,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME REQUERIDO: ROSANE DE FATIMA BORGES Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 230, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 17:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALC COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E F DA LUZ ESQUADRIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000134-91.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.044,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ALC COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME REQUERIDO: E F DA 

LUZ ESQUADRIAS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ALC COMERCIO 

DE TINTAS LTDA - ME Endereço: Rua: Cuiabá, 335, Centro, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 20/07/2018 às 12:00 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000135-76.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE CONFECCOES VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000135-76.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.945,37 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CASA DE CONFECCOES VITORIA LTDA - ME REQUERIDO: 

EDER RODRIGO FERREIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CASA 

DE CONFECCOES VITORIA LTDA - ME Endereço: Av. dos Pioneiros, S/N, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 20/07/2018 

às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 18/2018

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

RESOLVE:

Conceder ao servidor Plinio Luiz Lima Santos, Oficial de Justiça , matrícula 

nº. 25619, lotado na Central de Mandados, da Comarca de Campinápolis - 

MT, 03 (três) meses de licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 

13/02/2013 a 12/02/2018, nos termos do artigo 109, da Lei Complementar 

n.º 04/90 e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº. 059/99, 

condicionando o gozo, a conveniência do serviço público e anuência da 

chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Campinápolis - MT, 05 de junho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto e Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 19/2018

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

RESOLVE:

Conceder ao servidor Arlindo Santana da Costa, Oficial de Justiça , 

matrícula nº. 25663, lotado na Central de Mandados, da Comarca de 

Campinápolis - MT, 03 (três) meses de licença – prêmio, relativas ao 

quinquênio de 04/03/2013 a 03/03/2018, nos termos do artigo 109, da Lei 

Complementar n.º 04/90 e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº. 

059/99, condicionando o gozo, a conveniência do serviço público e 

anuência da chefia imediata.

P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Campinápolis - MT, 05 de junho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 172-27.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição das 

testemunhas referidas pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. 

Intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 15 

dias, a começar pela parte autora. Após, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 394-29.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 
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OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17.209-A

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição das 

testemunhas referidas pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. 

Concedo o prazo de 15 dias, a partir desta data, para que o requerido 

apresente alegações finais escritas. Após, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37962 Nr: 443-36.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELENA LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Concedo 

o prazo de 15 dias para as alegações finais sucessivas, a começar pela 

parte autora. Após, voltem-me para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34596 Nr: 347-89.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

DEFIRO o pugnado pela parte autora às fl.37/39-v.

Determino a pesquisa de veículos de titularidade do demandado realizada 

por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do devedor Ademar Lino de 

Oliveira, CPF n° 301.940.161-53.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33291 Nr: 864-31.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CECÍLIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Na presente solenidade o advogado da 

parte autora comunica a existência de coisa julgada em relação a 

demanda proposta, conforme processo n° 0001523-48.2011.8.11.0012. 

Esclarecendo que na análise do processo em referencia houve a 

verificação da prova testemunha, julgando-se pois improcedente o pedido 

da autora. Diante das informações coligidas aos autos, entendo 

necessária a extinção dos feitos sem resolução do mérito pelo fenômeno 

da coisa julgada. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% do valor da causa, no entanto suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 605-65.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAN FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO FRAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Não tendo havido conciliação, sai a parte 

requerida intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia. Em seguida intime-se a parte autora para, no mesmo 

prazo, apresentar impugnação. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 854-84.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA G. FERNANDES - ME, EDNA GRACIANO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB: 13.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 298-77.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pelo autor, bem como a substituição da testemunha indicada. 

Homologo a desistência da testemunha referida pelo autor. Declaro 

encerrada a instrução. Mantenham-se os autos em gabinete para prolação 

de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25457 Nr: 479-25.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a renuncia ao mandato (fl. 152), necessária a nomeação 

de um causídico.

Assim, nomeio o advogado Dr. Marcelo Batista de Faria (OAB/GO 48.315), 

para patrocinar a defesa do implicado, devendo ser intimado para 

manifestar se tem interesse na inquirição da testemunha Gilberto Pereira, 

caso positivo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para indicação do 

endereço, sob pena de preclusão. Neste caso, os autos deverão voltar 

conclusos.

Os honorários serão arbitrados ao final do processo, conforme tabela da 

OAB/MT.

Caso não haja interesse da Defesa na inquirição da testemunha, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme pugnado à folha 147. Após, no mesmo 

prazo, intime-se a defesa para as alegações finais.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30260 Nr: 14-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

DEFIRO o pugnado pela parte autora às fl.101.

Determino a pesquisa de veículos de titularidade do demandado realizada 

por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do devedor André Jamal, CPF n° 

371.137.711-49.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42141 Nr: 712-41.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, intime-se pessoalmente o executado para, em 15 (quinze) 

dias, pagar o débito alimentar, sob pena de o débito ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios na mesma 

porcentagem (art. 523, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, será 

expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, §3º, do CPC). Deverá constar na intimação do 

requerido, o cumprimento do art. 525, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 409-61.2017.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERANI RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLENE GONÇALVES GUIMARÃES, 

IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 15 

dias, a começar pela parte autora. Após, voltem-me para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1597-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, interposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de KLERYO ANTONILO SANTOS CAMARA.

Conforme certidão do oficial de justiça às fls. 60, o requerido não reside 

nesta cidade de Campinápolis-MT, entretanto indicou como atual endereço: 

consultório por nome “Ortoface”, de sua propriedade, localizado na 

Avenida Couto Magalhães, esquina com a farmácia Básica Municipal, 

próximo ao posto HP, município de Nova Xavantina/MT.

Nesse diapasão, expeça-se carta precatória à Comarca de Nova 

Xavantina para citação do requerido e cumprimento da liminar, conforme 

decisão de folha 35/36.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42276 Nr: 785-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, juntando cópias de sua CTPS (fl. 13), dessa forma, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade 

da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - 

Da audiência de conciliação ou mediação -Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o requerido 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, 

inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42270 Nr: 783-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).- Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 
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Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, juntando cópias de sua CTPS (fls. 17/19), dessa forma, 

defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a 

gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 

98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou mediação -Através do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União 

informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em 

que forem partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista 

versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de 

acordo antes da completa instrução do feito. - Da citação - Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 136-82.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO QUALIFICADO ÀS 

FOLHAS 04.Com fundamento no art. 3º, §9º do Dec. Lei 911/69, determino 

a restrição do veículo marca VOLKSWAGEN, Modelo VW Gol Geração IV, 

Cor Vermelha, Placa NWI-5394, chassi n.º 9BWAA05W7BP095820, 

renavam 315199296, via RENAJUD.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu 

representante legal.Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 

10.931/04).Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no 

prazo de 15 dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 1330-20.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Decisão->Determinação Recebo a petição de fls. 572/573 como 

Pedido Incidental formulado por CESBE S.A. ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS, em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Às fls. 

572/573 a parte autora peticionou nos autos informando ciência da 

existência de protesto de débitos no valor de R$ 11.538,20 (onze mil 

quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), registrado perante o 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campinápolis/MT, por determinação 

da Procuradoria do Estado de Mato Grosso. Afirma que o referido protesto 

tem por objeto débito questionado na presente ação anulatória, no entanto, 

não teve a exigibilidade suspensa. Visando a suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, a parte autora realizou depósito judicial no valor 

atualizado do débito. Em razão deste depósito, pugna pela imediata 

sustação do protesto registrado sob nº 2017.509.394. Juntou documentos 

de fls. 574/577. É o relatório. Decido. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, 

determino a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário, bem 

como a sustação do protesto de nº 2017.509.394. Expeça-se o mandado 

de sustação para regular cumprimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 794-72.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão antecipada dos efeitos 

da tutela pretendida na exordial.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, 

que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e 

considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 16h30min, 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido deverá ser citado acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC. Intime-se o requerido para comparecer à audiência designada, 

acompanhado de advogado (art. 334, §9°, do CPC).Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecer na audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, dê-se vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).A relação jurídica objeto da lide é de natureza 

consumerista, motivo pelo qual inverto o ônus da prova.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41695 Nr: 379-89.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ROSAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO DE MIRANDA, NAYARA 

STELMAK CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR TRIDA ALVES - OAB:/ PR 

58.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NABUYUKI YOKOTA - 

OAB:, ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB:OAB/PR79260

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 5 dias para juntada 

do substabelecimento. Cumprida a finalidade, devolva-se a presente 

missiva ao juízo deprecante com as homenagens de estilo.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 15/2018/DF

A Doutora Thatiana dos Santos , Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Artigo 47, §2º da Portaria 429/2017/C.ADM

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Inventário e Bens 

Inservíveis (COMPIBI), da Comarca de Cláudia, a qual terá as atribuições 

previstas no § 3º da Portaria 429/2017/C.ADM, com a seguinte 

composição:

Maria Ângela Bachini Campana - matrícula 13518 – Presidente;

Oscar Trindade - matrícula 12190 – Membro;

Ana Lígia Pombo Santana – matricula 25925 – Membro;

Anderson Souza de Carvalho - matrícula 11564 – Suplente.

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, remetendo cópia ao Departamento de Material e Patrimônio.

Cláudia, 21 de maio de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 729-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MOSSOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Campo Verde/MT com a finalidade de Citação, devendo para 

tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim 

de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83091 Nr: 413-33.2014.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. MARIA & W.D. MARIA LTDA, WALTER DOMINGOS 

MARIA, IZABEL FATIMA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:OAB/MT 14.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte embargante, 

para, querendo, manifestar-se acerca da resposta apresentada pela parte 

embargada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81188 Nr: 335-73.2013.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ACHE GAYA, ZENEIDE ADRIANA FRESCURA 

GAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA ALVORADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES B. DE LIMA NETO - 

OAB:OAB/MT - 7.525, LUIS PAULO DELORME - OAB:OAB/MT 12.236, 

MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, em 

razão da falta de citação dos confinantes Renato Gaya Garcia e Carolina 

Lage Gaya, impulsiono estes autos a fim de abrir vista á parte autora para 

manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84702 Nr: 1554-87.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M . M . DIAS MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da devolução da Carta 

de Citação retro (ref: 20).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80711 Nr: 1049-67.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FRANCISCO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO FRANCISCO BARBOSA, Cpf: 

91208874187, Filiação: Ambrosina Rosa Barbosa e Ivo Francisco 

Barbosa, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação penal promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de REINALDO 

FRANCISCO BARBOSA, denunciado como incurso nas penas do artigo 

303, parágrafo único, combinado com artigo 302, parágrafo único, inciso i, 

ambos da lei nº 9.503/97.

Despacho: Autos n. 1049-67.2012 (Id. 80711)Ação Penal Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSODenunciado: 

REINALDO FRANCISCO BARBOSAVistos.1. Defiro o pedido de fls. 165. 2. 

Procedo à consulta no sistema Bacenjud. Os autos permanecerão em 

gabinete até o retorno da pesquisa.3. Não havendo informações quanto ao 

endereço do denunciado, CITE-O por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termo do art. 361, do CPP. 4. Em caso de não atendimento pelo 

réu, certifique-se e voltem os autos conclusos.5. Diligências 

necessárias.Cláudia, 22 de setembro de 2016. THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 05 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81929 Nr: 1111-73.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO GRISA, MARIO GRISA, ALBANI 
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RIBEIRO DOS SANTOS, CLAUDECIR GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:14037/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDECIR GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

03580312146, Rg: 2195378-3, Filiação: Margarida Gomes dos Santos e 

Antonio Ramos dos Santos, data de nascimento: 05/05/1990, brasileiro(a), 

natural de São José do Rio Claro-MT, convivente, motorista, Telefone 66 

9244-6267. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação penal promovida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de ELIANDRO GRISA, MARIO 

GRISA, ALBANI RIBEIRO DOS SANTOS e CLAUDECIR GOMES DOS 

SANTOS, denunciados como incursos nas sanções do artigo 46, 

parágrafo único (1º fato), da lei 9.605/98, e artigo 288 (2º fato), do código 

penal.

Despacho: Autos n. 1111-73.2013 (Id. 81929)Ação PenalAutor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALDenunciados: ALBANI RIBEIRO DOS 

SANTOS e outrosVistos em correição.1. Citem-se os réus ALBANI 

RIBEIRO DOS SANTOS e CLAUDECIR GOMES DOS SANTOS nos 

endereços informados à fl. 159.2. Restando inexitosa a diligência, defiro 

desde já a expedição de ofícios ao INSS e Receita Federal para 

fornecerem o endereço no prazo de 10 (dez) dias.3. Em sendo informado 

endereço diverso do constante nos autos, cite-se no endereço indicado.4. 

Caso não sejam informados endereços, determino desde já a citação por 

edital, no prazo legal.5. Decorrido o prazo, certifique-se nos autos e 

voltem conclusos.6. Intimem-se.7. Diligências necessárias.Cláudia, 18 de 

julho de 2014.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 05 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 26/2018-DF - Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 30 de junho 2018, 

os seguintes servidores conforme escala abaixo

* A Portaria nº 26/2018-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 27/2018-DF

Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 81, letra "b", e 86, ambos do Código 

de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE 

(Lei Estadual 4.964, de 26/12/1985);

CONSIDERANDO o Capítulo II – Função Correicional e Fiscalização 

Administrativa – Art. 13, da CNGCE - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria da Justiça do Estado de Mato Grosso - Foro Extrajudicial que 

estabelece que a competência para fiscalização administrativa dos 

Serviços Notariais e de Registro é do Juízo da Direção do Foro da 

Comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o dia 28 de junho de 2018 (quinta-feira), para a 

realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL no Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, bem como o dia 29 de junho de 

2018 (sexta-feira), para a realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 

no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas, 

de Protestos e Tabelionato de Notas de Colniza/MT, ambos a partir das 09 

horas, com o objetivo de fiscalização geral – Art. 6º, §3º, da CNGCE – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – Foro Extrajudicial, sem prejuízo da realização de qualquer 

outra atividade.

Art. 3° - Designar as servidoras Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância, Matrícula 32588 e Vivian Paula Vieira, Técnica Judiciária, 

matrícula 14408 para secretariarem os trabalhos.

Art. 4° - Remeta-se, por meio eletrônico, cópia à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça, Ministério Público, Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos, Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, Jurídicas, de Protestos e Tabelionato de Notas de Colniza/MT.

 Art. 5° - Oficie-se a Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, solicitando-se 

a vinda dos Controladores de Arrecadação e Fiscalização do quadro do 

Tribunal de Justiça, para proceder ao levantamento dos emolumentos 

cobrados pelos atos praticados no Foro Extrajudicial desta Comarca, e 

efetuar os cálculos e relatórios necessários, conforme Art. 13, §1º, da 

CNGCE.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 04 de junho de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 28/2018-DF

Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 81, letra "b", e 86, ambos do Código 

de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE 

(Lei Estadual 4.964, de 26/12/1985);

CONSIDERANDO a Seção 2 – Função Correicional – Art. 17, da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso que estabelece que a competência para fiscalização 

administrativa das Delegacias de polícia e unidades prisionais é do Juízo 

competente, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça;

CONSIDERANDO que o Juízo da Vara Única detém a exclusividade para o 

julgamento dos feitos criminais nesta Comarca, bem como exerce a função 

de corregedor do sistema prisional local e a de juízo das execuções 

penais, além de presidente do Tribunal do Júri;

RESOLVE:

Art. 2º - Designar o dia 26 de junho de 2018 (terça-feira), para a 

realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na Cadeia Pública de 

Colniza-MT, e nos dias 02 e 03 de julho de 2018 (segunda-feira e 

terça-feira), para a realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colniza-MT, ambos a partir das 08 

horas, com o objetivo de fiscalização geral – Art. 8º, da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sem prejuízo da realização de qualquer outra atividade.

Art. 3° - Designar as servidoras Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância, Matrícula 32588 e Vivian Paula Vieira, Técnica Judiciária, 

matrícula 14408 para secretariarem os trabalhos.

Art. 4° - Remeta-se, por meio eletrônico, cópia à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça, Ministério Público, Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colniza-MT e 

Cadeia Pública de Colniza-MT.

 Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 04 de junho de 2018.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31065 Nr: 1568-40.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevan Ormond Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Carvalho Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da sentença de fls.315/320, proferida no dia 17/01/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 3701-69.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos etc.

PROCEDA a Serventia com a correção do procurador da parte requerente, 

devendo direcionar as publicações no interesse desta ao advogado 

CELSON MARCON, conforme requerido na exordial.

Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado CELSO 

MARCON, para que se manifeste acerca das petições juntadas pela 

requerente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88620 Nr: 2043-73.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos etc,

A fls. 241, o reeducando formulou pedido, pretendendo viajar a para o 

Paraná e Pará, ausentando-se da Comarca pelo prazo de trinta dias.

A fls. 244, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

 É o relatório do necessário. Decido.

Analisando os autos, observo que o reeducando encontra-se cumprindo 

sua reprimenda, no regime semiaberto, de modo que, o pedido formulado 

não se enquadra nas disposições constantes do art. 124, da LEP, 

porquanto as autorizações de viagem somente podem ser concedidas 

durante o período de 07 dias e, apenas, por quatro vezes ao ano.

Além disto, o benefício usufruído atualmente pelo recuperando é muito 

mais brando do que aquele previsto em lei para o regime que se encontra, 

pois lhe permite pousar em sua residência.

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido de autorização da viagem requerida.

REITERE-SE ofício ao Juízo de Araras solicitando-se o PEP do reeducando.

CUMPRA-SE Expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82313 Nr: 3569-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidemad Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL entre as 

partes em epígrafe.

À Ref. 09 a parte exequente requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o executado sequer foi citado para 

integrar o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela exequente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84638 Nr: 5006-88.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ferreira Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em 

epígrafe.

Em petição de fls. 74/76 a instituição financeira autora informou que 

entabulou acordo extrajudicial com a parte requerida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na forma 

convencionada pelas partes.

DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente realizadas nestes autos.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 1107-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA, IVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Compulsando os autos, verifico que o impulsionamento anterior não foi 

publicado em DJE. Por este motivo efetuo novo impulso, Conforme 

legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 1 da 

CNGC, para que se proceda, via DJE, a intimação das partes para que 

dêem cumprimento a determinação de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1316-51.2017.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martha Gonçalves Pereira, Vilma Gonçalves Pereira, 

Elenice Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venancio de Deus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos.

DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita à inventariante.

DEFIRO a abertura do inventário.

NOMEIO MARTHA GONÇALVES PEREIRA como inventariante.

INTIME-SE A inventariante para prestar, dentro de cinco dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, 

tomando-se por termo,

 No que toca ao pedido de “tutela antecipada”, tenho que a parte 

pretendeu requerer a expedição de alvará judicial para alienação de bem 

que compõe o acervo hereditário.

De proêmio, calha mencionar que a herança se defere como um todo 

unitário, ainda que vários sejam os herdeiros – art. 1791, caput, do CC.

Ainda, dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do CC, que até a partilha, o 

direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será 

indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

E mais, conforme o art. 1.793, § 3º, do CC, é ineficaz a disposição, sem 

prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem 

componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Nesta senda, tendo em vista que a inventariante vendeu o veículo para 

terceiro, sem autorização judicial, tal disposição de patrimônio é ineficaz – 

sem prejuízo de eventual incidência de penalidades.

Todavia, diante das peculiaridades do caso, mormente por se tratar de 

pessoa humilde, para que a inventariante obtenha o alvará autorizando a 

alienação do veículo a terceiro (art. 619, inciso I, do CPC), DETERMINO a 

sua intimação para trazer aos autos a anuência de todos os herdeiros, 

justificar a necessidade, bem com comprovação do recolhimento do 

imposto de transmissão causa mortis/isenção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77971 Nr: 1127-73.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em epígrafe.

À Ref. 07 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte ré sequer foi citada para 

integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual é 

prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão deste 

feito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87400 Nr: 1220-02.2018.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA STEFANELLO PIRES - 

OAB:21.073/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, eis que não preenchidos os requisitos do art. 300 e 

seguintes do CPC, INDEFIRO o pedido de arresto de bens do 

devedor.CITE-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias 

pagar a dívida, entregar a coisa, executar a obrigação de fazer ou 

não.Para o caso de cumprimento no prazo supra-assinalado, FIXO os 

honorários advocatícios em cinco por cento do valor atribuído à causa – 

art. 701, caput, do CPC.Seguindo-se a orientação do art. 701, § 1º, do 

CPC, a parte requerida ficará isenta do pagamento de custas processuais 

na hipótese de cumprimento do mandado no prazo mencionado 

alhures.Conste ainda, do mandado que, neste mesmo prazo, a parte 

requerida poderá OFERECER, nos mesmos autos e independentemente de 

prévia segurança do Juízo, embargos à ação monitória – art. 702, caput, 

do CPC.ADVIRTA-SE a parte requerida que acaso não haja o cumprimento 

da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do 

CPC.EXPEÇA-SE o mandado. INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1954-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade.

Tendo em vista que a parte requerida se encontra em local incerto e não 

sabida, CITE-A, por edital, para que apresente reposta no prazo legal, 

observando-se as cominações legais.

Uma vez que a parte requerida se encontra em local incerto e não sabido, 

fica inviável a realização de audiência de conciliação (art. 695, caput, do 

CPC), razão pela qual deixo de designá-la.

 Desnecessário o parecer ministerial, uma vez que não há presença de um 

dos interesses do rol do art. 178 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73460 Nr: 1540-23.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSS, SGdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

pela parte embargante.Com o trânsito em julgado da sentença, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.P. R. .I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 1107-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA, IVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes para que dêem cumprimento a determinação de fls. 

34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67179 Nr: 337-60.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geórgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10.298/MT, Gilson Hideo Tacada - OAB:7456-B/MT

 Vistos;

Cuida-se do processo executivo de pena do reeducando LELUI ANTONIO 

PERTILE BOMBARDA.

Para fixação das condições impostas ao regime aberto, designo audiência 

admonitória para o dia 30 de agosto de 2018, às 17h00min.

INTIME-SE o reeducando e seu defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 298-10.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Barbosa - OAB:5415/RO

 Vistos;

Os autos vieram conclusos para realização da solenidade designada no 

decisum encartado às fls. 270.

Considerando que o Ministério Público manifestou pela desistência da 

oitiva das testemunhas de acusação Lenir Gonçalves Ferreira, Antônio 

Alves Sobrinho e João Cardoso da Silva (fls. 274), HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos as desistências.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 723/2018-DGTJ-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 

19 de julho de 2018, às 15h00min, oportunidade em que será realizada a 

inquirição das testemunhas Carlos Roberto Carneiro, Antônio Gonçalves 

Nunes Sobrinho e Nilton de Souza.

Tendo em vista que não foi expedido mandado de intimação da testemunha 

Antônio Gonçalves Nunes Sobrinho, ATENTE-SE a Serventia do Juízo 

quanto a necessidade de constar nos documentos expedidos a intimação 

de todas as testemunhas arroladas.

No que tange à testemunha Carlos Roberto Carneiro, o mandado de 

intimação DEVERÁ ser expedido indicando que esta pode ser encontrada 

no endereço indicado no documento juntado às fls. 275.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35514 Nr: 1882-15.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc. Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra JEFERSON MARTINS SOARES para apurar eventual 

crime de venda de bebida alcoólica a menores (art. 243, da Lei 8.069/90). 

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal superior a oito anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, motivo pelo qual está 

prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade. 

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu. Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JEFERSON MARTINS SOARES, com fundamento legal no artigo 107, inciso 

IV, do Código Penal. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e comunicações de praxe. 

Expeça-se o necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 1009-78.2009.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Ferreira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/30.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 43).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65677 Nr: 1042-92.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL COSTA DE ANDRADE, Leandro Costa de 

Andrade, JESINEISON DE AGUIAR BRANDÃO, Luis Carlos Lemke, 

Sebastião de Sá Roberto, Rosimeire Ferreira dos Santos, Edvaldo Nunes 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - OAB:11706/MT, 

Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT, ROBSON 

MEDEIROS - OAB:6395-B/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar os advogados dos 

denunciados para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 833-84.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIDES FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono, nos termos da legislação em vigor, a parte autora para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, nome e qualificação, bem como 

meios de de contato do depositário designado para fiel guarda do bem.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 717-20.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar as partes, na pessoa de seus advogados para que tomem 

conhecimento da sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62553 Nr: 1627-18.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHdO, KdOR, RPdOR, NOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado acerca da sentença 

prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65026 Nr: 456-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdAS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado acerca da sentença 

prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 714-65.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado acerca da sentença 

prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63435 Nr: 840-52.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVG, RGG, RGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, nos termos da decisão de 

fls. 149.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31760 Nr: 235-19.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ORMONDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte requerida na pessoa de seu advogado para que recolha as 

custas na forma de fls. 112, no prazo de cinco dias, bem como a intimação 

da parte requerente para que regularize sua representação processual, 

tudo nos termos da decisão de fls.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37986 Nr: 1610-84.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Peças Rondobrás Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Thiago Garbin Miquelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte exequente na pessoa de seu advogado para que apresente 

demonstrativo atualizado da dívida, no prazo de cinco dias, nos termos da 

decisão de fls.137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64339 Nr: 1743-87.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Correa Cores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte requente, na pessoa de seu advogado para que requeira o 

que de direito no prazo de 30 dias, nos termos da decisão de fls.88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35788 Nr: 2016-42.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Polles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado para que se 

manifeste acerca das provas que pretende produzir, nos termos da 

decisão de fls.171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 598-93.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euzébio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado para que se manifeste 

nos autos no prazo de 05 dias, conforme da decisão de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34498 Nr: 671-41.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado para que tome ciência 

e adote as providencias da decisão de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33208 Nr: 1687-64.2007.811.0105

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BARBOSA DA SILVA, SEBASTIÃO 

FERNANDES DA SILVA, ANTONIO ALVES SOBRINHO, ADEON DA 

CONCEIÇÃO, SUELI OLIVEIRA ANDRADE, Maria Aparecida da Silva, 

LINDOMAR FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RIO NORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte embargante, na pessoa de seu advogado para que se 

manifeste acerca da certidão de fls. 103, no prazo de 05 dias, conforme 

decisão de fls. 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38826 Nr: 387-62.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Wilmar Storch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/28.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 44).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38824 Nr: 385-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Anadão Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta pelas partes em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/30.

Em audiência de conciliação realizada neste juízo as partes pugnaram pela 

extinção do feito, com fundamento na autocomposição da ação principal 

(fls. 48).

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 O próprio Ministério Público pugnou pela extinção, uma vez que nos autos 

principais as partes formularam acordo.

Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe, por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 
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mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 1661-98.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAFE MADEIRAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor da Portaria n° 629/2018, declarando ponto facultativo 

no dia 22.06.2018, devido à realização do jogo Brasil X Costa Rica, não há 

nada que se fazer se não o cancelamento da audiência e designação em 

data futura.

 Assim, CANCELA-SE a audiência que se realizaria no dia 22.06.2018, às 

15h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 27.07.2018, às 10h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 04;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 05 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 1945-09.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCETDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça para que esta secretaria 

possa dar cumprimento à decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32969 Nr: 1164-02.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABDIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, Jaqueline de Angelo Nascimento - OAB:13427, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de JOSÉ ABDIAS DA 

ROCHA[...] Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: JOSÉ 

ABDIAS DA ROCHA; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: 07/04/2016 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: 

benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33555 Nr: 95-95.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO SIEBRA DA SILVA, LINETE DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

S E N T E N Ç A

Trata-se de petição ajuizada por AGNALDO SIEBRA DA SILVA e LINETE 

DOS SANTOS SILVA contra INSS, devidamente qualificados nos autos.

Após transcorrer normal do processo, a parte-autora compareceu e 

informou que não mais tinha interesse no processo, requerendo a 

desistência.

Como já houvera contestação, o réu foi intimado, ficando em silêncio, 

respeitando-se, portanto, o art. 485, §4º, do CPC.

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora em custas e despesas processuais, com 

fundamento no art. 90, “caput”, do NCPC, mas por ser beneficiária da 

justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva 

de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado 

da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

CONDENA-SE a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido (art. 90, “caput”, do NCPC), observada a suspensão da 

exigibilidade acima declinada.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Publicar. Intimar.

Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60729 Nr: 463-36.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, CLAUDIANA DA 

SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 
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não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 06 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64410 Nr: 1444-31.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SUBTIL PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 Trata-se de Embargos opostos pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a embargada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento dos embargos.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pelo 

embargante nos seguintes termos: R$36.687,32 de valor principal e 

R$2.303,83 como honorários advocatícios, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a embargada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. TRASLADAR cópia desta sentença ao Processo de Código 28453;

b. EXPEDIR, nos autos principais, a Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, 

atentando-se ao valor indicado;

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 03 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 833-44.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MIRANDA GARLET, CLEIDIMAR 

MIRANDA GARLET, CLEIDE APARECIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a CLEITON MIRANDA GARLET, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Por fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 18/07/2018, às 09h30min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), vítimas, e 

também o interrogatório dos réus. Por fim, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR 

PRECATÓRIA para o interrogatório de Cleidimar (preso em Colniza), com 

data de realização para depois de 18/07/2018;2.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, 

vítimas, réus e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);4.DEVE A DEFESA SE 

ATENTAR PARA A QUESTÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS. 

Prazo de 20 DIAS antes da audiência para indicação. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54192 Nr: 593-17.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINESSO AGROPASTORIL LTDA, PRODUZIR 

AGROPECUÁRIA LTDA - “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR TRACTOR, INC., Eric Street

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Considerando que o feito encontra-se aguardando a realização de 

audiência com a conciliadora do Juízo e que, no momento, não existem 

outras determinações a serem feitas, RESTITUO os autos à secretaria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51852 Nr: 3063-55.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene dos Reis Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3063-55.2017.811.0034

Código nº 51852

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Exibição proposta por Marlene dos Reis Moraeis em 

face de Ympactos Comercial LTDA-ME - Telexfree, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, visando que a parte requerida forneça o nome dos 

logins das contas vinculadas à requerente e apresente os recibos de 

pagamento e recebimento.

Compulsando os autos, observo irregularidade sanável na peça inicial que 

impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, do CPC.

 O requerente não cumpriu com o disposto no art. 320 do NCPC, que 

contém a seguinte redação: “Art. 320. A petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando os documentos aptos a comprovar a relação 

processual vivenciada com a ré, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (art. 321, § 1º do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1057-41.2018.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RIBEIRO DA SILVA, Leonir da Silva, 
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ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, e verificando que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. E, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto 

no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Ademais, Tendo sido 

juntado documento, contrato (Cédula Rural Pignoratícia), que serve como 

prova escrita sem eficácia de título executivo, verifica-se que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano, a expedição 

do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (NCPC, art. 701), 

anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo 

estipulado, ficará isento de custas processuais (CPC art. 701, § 

1º).Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (NCPC art. 701, § 2º). Por fim, dúvidas não há de que a 

certidão premonitória é reservada ao processo de execução, desta feita, 

indefiro, por ora, a sua expedição. Anote-se, no sistema apolo o nome do 

advogado indicado para receber intimações, sob pena de nulidade dos 

atos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Dom Aquino/MT, 04 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51929 Nr: 3095-60.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Além disso, quando verificada a existência de execuções tramitando 

contra ele, não necessariamente demonstração de que deixou de efetuar 

o pagamento em virtude de insuficiência de recursos, podendo ser apenas 

um mau pagador.Por tais razões, o extrato de processos apresentado 

pelo requerente não indica que o pagamento das custas judiciais lhe 

retirará os recursos financeiros necessários para seus sustentos.Vale 

lembrar que a Constituição Federal prevê a necessidade de comprovação 

da condição de hipossuficiência em seu artigo 5º, inciso LXXIV, pelo que o 

Juízo não pode conceder a benesse de forma arbitrária, pautando-se em 

meras conjecturas acerca da condição financeira da parte.Além do mais, 

a decisão acostada pelo requerente, proferida pelo TJMT, não demonstra 

qual a atual situação financeira dele, já que o benefício foi concedido em 

novembro do ano passado, até porque, como bem se sabe, o benefício da 

Justiça Gratuita pode ser revogado a qualquer momento caso os recursos 

do sujeito voltem a ser suficientes para pagamento das custas 

processuais.Ademais, naquela ocasião o Juízo pautou-se, dentre outros 

documentos, nos extratos bancários do requerente, todavia o autor 

isentou-se de acostar esse documento ao presente feito, não permitindo 

uma melhor análise acerca da sua atual condições 

financeira.Consequentemente, pelas razões expostas, INDEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita.Por outro lado, o Juiz pode conceder à parte 

o parcelamento das despesas processuais de ela deve adiantar (art. 98, 

§6º, do CPC).Desta forma, caso o autor assim deseje, CONCEDO A 

DIVISÃO DAS CUSTAS EM 03 (TRÊS) PARCELAS, a primeira com 

vencimento no décimo quinto dia após a intimação do autor e as duas 

demais nos trigésimos dias subsequentes ao vencimento de cada 

parcela.Destaco que se o recolhimento não for realizado no prazo 

assinalado, a distribuição do feito será cancelada com fulcro no art. 290 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 04 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52559 Nr: 3331-12.2017.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquina Francisca de Souza, Lindomar de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quirino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.REVOGO a decisão de Ref. 17, e NOMEIO 

INVENTARIANTE o herdeiro LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO 

independentemente da subscrição de termo e de prestação de 

compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que deverá bem e 

fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram confiadas (NCPC, Art. 

660).Intime-o para que junte aos autos prova de quitação dos tributos 

relativos aos bens dos espólios e suas rendas, na inteligência do Art. §5º, 

do Art. 664, do NCPC, havendo de ser observado o §4º do mesmo 

artigo.Por fim, notifique-se a requerente Aquina Francisca de Souza para 

requerer a reserva de bens que eventualmente lhe seja de direito, 

comprovando o exercício da ação de reconhecimento de união estável 

post mortem com o falecido, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, certifique-se e façam 

os autos imediatamente conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54301 Nr: 632-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO JOSÉ CURSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

Usucapião Extraordinário

Prazo: 30 Dias

AUTOS N.º 632-14.2018.811.0034

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: João Correia de Souza

PARTE RÉ: VALDEVINO JOSÉ CURSINO

CITANDOS: VALDEVINO JOSÉ CURSINO, brasileiro, maior, residente e 

domiciliado no Município de Mutum, nesta Comarca.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 12.669,35

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: JOÃO CORREA DE SOUZA, brasileiro, casado, 

Agricultor aposentado, portador do RG nº.0370829-2 SSP/MT, inscrito no 

CPF sob o nº. 284.226.351-00, domiciliado na Rua Dom Pedro Primeiro nº. 

23, Centro, na cidade de Dom Aquino-MT, CEP 78830000, por sua 

advogada, que esta subscreve, Marise Soares Guimarães de Souza, 

brasileira, casada, inscrita na OAB-MT sob o nº. 7846 com escritório 

profissional na Rua Presidente Vargas n.º 35, Centro, nesta cidade de 

Dom Aquino-MT, CEP 78 830 000, onde recebe intimações e 

comunicações, e-mail: marise.advogada@gmail.com, vem respeitosamente 

à presença de Vossa Excelência, consubstanciado pelo Artigo 1238 e 

parágrafo único, do Código Civil; Artigos 246, § 3º e 259, I, ambos do 

Código de Processo Civil 2015, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA do lote 26, do quadro urbano do Município de Dom 

Aquino/MT, antes NÚCLEO COLONIAL DE RIO MUTUM, Quadra nº 10, com 

área de 720 m² (setecentos e vinte metros quadrados), localizado na Rua 

Dom Pedro I, neste Município de Dom Aquino-MT, fazendo-o em face, do 

Sr. “VALDEVINO JOSÉ CURSINO, brasileiro, maior, residente e domiciliado 
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no Município de Mutum, nesta Comarca.” , que consta ser o proprietário do 

lote usucapindo, ao teor da TRANSCRIÇÃO de nº. 7.550, extraída do 

LIVRO DE TRANSCRIÇÕES DAS TRANSMISSÕES, das fls. 226, do Livro 

3-F, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de 

Poxoréu/MT, do que, segundo as razões fático jurídicas a seguir expende: 

O Requerente, de forma mansa e pacífica com animus domini e sem 

oposição e sem interrupção, possui como seu há mais de 30 (trinta) anos, 

ou seja, desde 1984 (34 anos) - conforme o comprovam os anexos 

comprovantes de recolhimento de IPTU e ainda o Cadastro Imobiliário 

Completo, expedido pela Prefeitura deste Município de Dom Aquino -, o lote 

26, do quadro urbano do Município de Dom Aquino/MT, antes NÚCLEO 

COLONIAL DE RIO MUTUM, Quadra nº 10, com área de 720 m² (setecentos 

e vinte metros quadrados), localizado na Rua Dom Pedro I, Bairro Beira 

Rio, neste Município de Dom Aquino-MT, limitando-se ao NORTE com o Lote 

nº 24, com 60,00 metros, ao SUL com os lotes nºs. 11, 13,15,17 e 19, com 

60,00 metros, sendo 12,00 metros do lote nº. 11; 12,00 metros do Lote nº 

13; 12,00 metros do lote nº. 15; 12,00 metros do Lote nº. 17 e 12,00 

metros do lote nº. 19. Ao LESTE limita-se com parte do lote nº. 25, com 

8,00 metros e com parte do lote nº. 23, com 4,00 metros, com o total de 

12,00 metros e a OESTE com a Rua Dom Pedro I, com 12,00 metros, a teor 

do Memorial Descritivo e Planta de Localização realizada e subscritos por 

profissional devidamente credenciado no CREA/MT sob o nº. 4446/TD, e 

da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, documento nº.2908685, 

anexos, e do anexo TRASLADO (documento virtual) da TRANSCRIÇÃO de 

nº. 7.550, extraída do LIVRO DE TRANSCRIÇÕES DAS TRANSMISSÕES, 

das fls. 226, do Livro 3-F, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, 

da Comarca de Poxoréu/MT, na qual figura como proprietário o Sr. 

VALDEVINO JOSÉ CURSINO, brasileiro, maior, residente e domiciliado no 

Município de Mutum, nesta Comarca. O Autor edificou sua residência no 

imóvel e nele tem domiciliado com sua família, desde a sua posse, nesta 

cidade de Dom Aquino, cuidando, plantando o quintal, tendo-o cercado e 

edificado com ânimo de dono, que de fato é. Desde a posse há mais de 30 

(trinta) anos, o Autor, jamais conheceu ou soube alguma informação 

acerca do proprietário do imóvel que jamais o reivindicou o imóvel, sendo 

que, a partir do conhecimento da Transcrição acima descrita, o Autor 

empreendeu diligências para a localização da pessoa que figura como 

proprietário, ou mesmo de seus dados civis, sem contudo, lograr êxito, 

conforme o Comprova a Certidão Negativa expedida pela Serventia 

Extrajudicial, Cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom 

Aquino-MT. A qualificação do proprietário do imóvel, que figura no polo 

passivo da presente ação de usucapião, que consta dos dados tabulares 

subjetivos da Transcrição acima citada é IMPRECISA e INSUFICIENTE ao 

desiderato da citação pessoal do mesmo, embora as diligências 

empreendidas pelo Autor, na busca do conhecimento dos dados civis do 

mesmo, como o comprovam a Certidão Negativa expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis e Civil desta Comarca de Dom Aquino-MT, e ainda, a 

declaração da autoridade Tributária deste Município de Dom Aquino. 

Confirme-se, dos dados tabulares subjetivos que constam da Transcrição 

acima citada, que ali não consta o nº. do Registro Geral, ou seja da Cédula 

de Identidade do proprietário, não consta seu Cadastro no CPF, e, ainda, 

NÃO CONSTA NENHUM DADO OBJETIVO DE SEU ENDEREÇO, apenas 

constando ser “[...]residente e domiciliado no Município de Mutum, nesta 

Comarca.”. Note-se, que a TRANSCRIÇÃO data do ano de 1963, quando 

ainda, eram rudimentares os dados tabulares subjetivos e objetivos 

constantes do domínio. Nesse passo, impende dizer, que não sendo 

possível conhecer os dados civis subjetivos do Réu, então proprietário do 

imóvel, tampouco o seu endereço, objetivamente, este deverá ser citado 

por edital, conquanto a causalidade da propriedade não poderá ser 

subtraída do Registro de Imóveis por tal. Nesse sentido os Tribunais 

brasileiros têm decidido, como se vê do entendimento do julgado proferido 

Egrégio tribunal de Justiça de São Paulo abaixo transcrito: “TJ-SP - 

Apelação APL 90965927520088260000 SP 9096592-75.2008.8.26.0000 

(TJ-SP) Data de publicação: 09/08/2013 Ementa: Ação de usucapião. 

Sentença de extinção, sem análise do mérito, por ausência de qualificação 

dos proprietários do imóvel. Artigo 942, do Código de Processo Civil , não 

prioriza a citação dos proprietários do imóvel e dos confinantes por edital, 

mas também não a veda. Artigo 232 , inciso I , do Código de Processo Civil 

, dispõe que para ocorrer a citação por edital basta que o autor afirme 

desconhecer o réu ou o seu paradeiro, aliado ao exaurimento de 

pesquisas e diligências, visando localização e citação do réu certo. 

Existência de citação por edital dos réus constantes da Certidão Imobiliária 

do Registro de Imóvel. Autores que apresentaram a qualificação da 

pessoa em cujo nome o imóvel está registrado, dentro do que lhes foi 

possível, haja vista que desconhecem as pessoas que constam do 

registro. Autores que não podem fornecer dados que não possuem. 

Citação deréus incertos ou desconhecidos representa apenas uma 

genérica e abstrata convocação, não sendo necessárias a individuação e 

qualificação dos mesmos. Continuidade do feito, de rigor, abrindo-se a 

fase instrutória. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o 

prosseguimento normal do feito. (grifou-se)” Em sentido semelhante ao 

julgado acima é a recente decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do 

Estado do Paraná, já no ano de 2016 e vigente o Código de Processo 

Civil/2015: “TJ-PR - Apelação APL 14565712 PR 1456571-2 (Acórdão) 

(TJ-PR) Data de publicação: 27/07/2016 Ementa: DECISÃO: ACORDAM os 

integrantes da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 

recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do 

feito com a citação dos réus incertos e desconhecidos por edital. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - SENTENÇA QUE INDEFERIU A 

PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DA PESSOA EM NOME DE 

QUEM ESTÁ REGISTRADA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL E JULGOU O 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DOS 

AUTORES - PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA E 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE 

MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO 

DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A USUCAPIR – PROPRIETÁRIO 

DESCONHECIDO - POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS RÉUS 

QUANDO INCERTOS OU DESCONHECIDOS - ARTIGO 231, INCISOS I E II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (1973). RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª 

C.Cível - AC - 1456571-2 - Curitiba - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - - J. 

13.07.2016) Encontrado em: do processo, com a citação dos réus incertos 

e desconhecidos por edital. Do exposto, voto por dar... do feito com a 

citação dos réus incertos e desconhecidos por edital. Decisão ACORDAM 

os integrantes... com a citação dos réus incertos e desconhecidos por 

edital. 1 Art. 231. Far-se-á a citação por edital: “ E ainda do Egrégio 

Tribunal do Espírito Santo é o julgado abaixo, que ensina sobre a criteriosa 

observação sobre o caso concreto, na espécie: “TJ-ES - Agravo de 

Instrumento AI 50109000278 ES 50109000278 (TJ-ES) Data de publicação: 

22/03/2011 Ementa: Segunda Câmara Cível Agravo de Instrumento: N.º 

050.109.000.278 Recorrentes: José Oliveira Santos e Sueli Alves dos 

Santos Recorrido: Ministério Público Estadual Relator: Desembargador 

Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDAO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇAOPOR EDITAL. RÉUS EM 

LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO. REQUISITO DEMONSTRADO NOS 

AUTOS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. I - A afirmação de 

que os réus encontram-se em lugar incerto ou desconhecido, desde que 

devidamente comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, constitui 

requisito suficiente para a citação por edital, ainda que não se tenha 

implementado outras tentativas de citação. II - Recurso conhecido e 

improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da 

ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por 

unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso. 

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2011. DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: 

Agravo de Instrumento, 50109000278, Relator : NAMYR CARLOS DE 

SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 22/02/2011, Data da Publicação no Diário: 22/03/2011).” 

Note-se pelos documentos anexos, que foram implementadas diligências 

para o conhecimento dos dados subjetivos do Réu, ao objetivo de sua 

qualificação, mas não nenhum êxito sucedeu das tentativas, mesmo 

porque sem dados civis como CPF, RG e endereço válido, pouco se pode 

fazer, eis que quando se busca na internet sem os dados citados, o 

resultado será na Federação e no mundo, podendo-se encontrar milhares 

de pessoas homônimas. Toda a vizinhança e os confrontantes do imóvel 

sabem que o Autor reside e domicilia no lote nº 26, onde está edificada a 

sua casa, e sabem que ninguém NUNCA pediu para ele desocupar o 

imóvel, nem O RECLAMOU PARA SI. Ninguém, por nenhum um dia sequer, 

desde a posse do Autor, senão os seus filhos, nunca zelou do lote 26, da 

quadra nº. 10, do Bairro Beira Rio, senão o Autor e sua família, nestes 34 

(trinta e quatro) anos de posse direta do mesmo. O Código Civil prevê no 

parágrafo único do Artigo 1.238, última figura, que o prazo previsto no 

caput será reduzido a 10 (anos) se o possuidor houver realizado no 

imóvel, obras ou serviços de caráter produtivo, exatamente o caso em 

tela, porquanto tem-no feito o Autor, que no lote edificou morada, e planta 
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e colhe dali, frutíferas, em consonância ao princípio Constitucional da 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. Veja-se a redação do Artigo 1.238 

do Código Civil, na sua integralidade, verbis: “Art. 1238. Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um 

imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; 

podendo requerer ao Juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

(grifou-se) Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo.” Comprovado que o Autor exerce a posse, mansa, pacífica e 

ininterrupta do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, sendo que o lapso 

temporal obrigatório é de 15 (quinze) anos, impõe-se seja declarada em 

seu favor, a aquisição originária do imóvel descrito, pela usucapião, 

porquanto transcorrido lapso temporal mais que suficiente a esse mister, 

aos termos do Artigo 1.238 do Código Civil. Nesse caso, como o Autor tem 

exercido comprovadamente a posse do imóvel, pelos comprovantes de 

recolhimento de IPTU, que datam de 1984 até o ano de 2017 – ainda não 

houve lançamento do tributo para 2018 - e, ainda, de água e luz anexos, 

mas estando este registrado em nome de outrem, será necessária a 

comprovação de sua posse em audiência, que se realizará com o 

depoimento das testemunhas e citação dos respectivos confrontantes, 

quando esse MM. Juízo entender por saneado o processo e definido em 

seus pontos substanciais. Acerca das confrontações do imóvel, 

entendido pelo lote, 26, da Quadra 10, Beira Rio, do quadro urbano de Dom 

Aquino-MT, o mapa do imóvel, com memorial descritivo no mesmo 

instrumento descreve os outros imóveis de confrontação, conforme acima 

registrado. Confirme-se, a teor do Mapa e Memorial descritivo anexos, 

acerca dos limites e confrontações do imóvel usucapindo, ou seja, do lote 

26, da quadra 10, localizado na Rua Dom Pedro I, Bairro Beira Rio, da Zona 

Urbana do Município de Dom Aquino-MT, Transcrito sob o nº de nº. 7.550, 

extraída do LIVRO DE TRANSCRIÇÕES DAS TRANSMISSÕES, fls. 226, 

Livro 3-F, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de 

Poxoréu/MT, de nº. 7.550, que deverá ser transferida para a Comarca de 

Dom Aquino-MT, e após, declarada a Usucapião em favor do Autor, 

deverá ser Registrada/matriculada em nome deste: 1- O imóvel 

confronta-se, aos fundos, ao NORTE, na extensão de 60,00 metros, com o 

Lote 24, cuja posse direta, detém-na, a Sra. DEUZEDI MARIA GOUVEIA, 

brasileira, casada, Do Lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 

295444, SSP/M, inscrita no CPF sob o nº. 314.714.201-91, residente e 

domiciliada na Avenida Costa e Silva s/n, Chácara Vale Verde, nesta 

cidade de Dom Aquino-MT; 2- Confronta-se, aos fundos, ao SUL, na 

extensão de 60,00 metros: a) - com o lote 11, em 12,00 metros, de posse 

do Senhor SÉRGIO ALVES BORBA, brasileiro, casado, Técnico em 

Agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0369 826-2, SSJ, 

inscrito no CPF sob o nº. 405.177.211-04, residente e domiciliado na 

Avenida João Furtado de Mendonça, nº. 73, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; b) com o lote 13, em 12,00 metros, também de posse do 

Senhor SÉRGIO ALVES BORBA, brasileiro, casado, Técnico em 

Agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0369 826-2, SSJ, 

inscrito no CPF sob o nº. 405.177.211-04, residente e domiciliado na 

Avenida João Furtado de Mendonça, nº. 73, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; c) com o lote 15, em 12,00 metros, de propriedade da Senhora 

SUELENE COCK CORREA, brasileira, divorciada, Oficiala do Cartório do 1º 

Ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº. 6 140912-2 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 

899.368.419-72, residente na Rua Potiguaras nº. 1.233, na cidade de 

Jaciara/MT, podendo ser citada e intimada no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Dom Aquino-MT, localizado na Rua Marechal 

Deodoro, nº 46-A, Centro; d) com o lote 17, em 12,00 metros, também de 

propriedade da Senhora SUELENE COCK CORREA, brasileira, divorciada, 

Oficiala do Cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom 

Aquino, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6 140912-2 SSP/PR, 

inscrita no CPF sob o nº. 899.368.419-72, residente na Rua Potiguaras nº. 

1.233, na cidade de Jaciara/MT, podendo ser citada e intimada no Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca de Dom Aquino-MT, localizado na 

Rua Marechal Deodoro, nº 46-A, Centro; e) com o lote 19, em 12,00 

metros, de propriedade da Senhora ANA JOAQUINA DE SOUZA MATOS, 

brasileira, viúva, Do Lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 

835.095 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 240.948.701-72, residente e 

domiciliada na Avenida Cuiabá, nº. 65, Centro, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; 3- Ao LESTE, confronta-se: a) com PARTE do lote 25, com 

8,00 metros, do total de 12,00 metros, de posse ou propriedade do Senhor 

MAUROZAN RODRIGUES SOUZA, brasileiro, casado, Comerciante, 

portador da Cédula de Identidade RG nº. 843 617 SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº. 569.771.401-78, que reside e domicilia na Avenida Cuiabá nº. 46, 

Centro, nesta cidade de Dom Aquino-MT; b) com PARTE do lote 23, com 

4,00 metros, do total de 12,00 metros, de propriedade do Sr. JECILO SILVA 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, Servidor Público Aposentado, portador 

da Cédula de Identidade RG nº. 0205008-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o 

nº. 064.807.481-15, residente na Rua Tiradentes nº 38, Centro, nesta 

cidade de Dom Aquino-MT; 4- A OESTE, confronta-se com a Rua Dom 

Pedro I, com 12,00 metros. Pelo que vai acima exposto, tendo o Autor 

profundo interesse na regularização de tal situação, eis que já detém o 

direito de aquisição originária pela usucapião extraordinária do lote 26, do 

quadro urbano do Município de Dom Aquino/MT, antes NÚCLEO COLONIAL 

DE RIO MUTUM, Quadra nº 10, com área de 720 m² (setecentos e vinte 

metros quadrados), localizado na Rua Dom Pedro I, neste Município de 

Dom Aquino-MT, já explicitado acima, REQUER a Vossa Excelência: 1) - A 

citação do proprietário do imóvel, o Senhor “VALDEVINO JOSÉ CURSINO, 

brasileiro, maior, residente e domiciliado no Município de Mutum, nesta 

Comarca.”, para responder a presente, sob pena de revelia. Sendo que, 2) 

Em caso de não ser encontrado o Réu, que consta ser o proprietário do 

imóvel deverá sua CITAÇÃO ser feita por EDITAL, eis que os dados 

tabulares subjetivos, constante da TRANSCRIÇÃO, são a única referência 

e qualificação do mesmo de que dispõe o Autor - , embora tenha 

despendido esforços para encontrá-lo, ou maiores informações sobre o 

mesmo, sem lograr êxito, contudo, como se comprova pelas certidões e 

declarações anexas de desconhecimento do mesmo - ,sendo tais dados, 

imprecisos e insuficientes à citação pessoal do Réu, à inexistência do RG, 

CPF e endereço válido, acima em destaque, porque datam de 1963, ora 

transcritos ipsi litteris da anexa TRANSCRIÇÃO de nº. 7.550, extraída do 

LIVRO DE TRANSCRIÇÕES DAS TRANSMISSÕES, das fls. 226, do Livro 

3-F, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de 

Poxoréu/MT 3)- REQUER-SE a citação dos respectivos confinantes de 

posse e/ ou/proprietários, tais: a) DEUZEDI MARIA GOUVEIA, brasileira, 

casada, Do Lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 295444, SSP/M, 

inscrita no CPF sob o nº. 314.714.201-91, residente e domiciliada na 

Avenida Costa e Silva s/n, Chácara Vale Verde, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; b) SÉRGIO ALVES BORBA, brasileiro, casado, Técnico em 

Agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0369 826-2, SSJ, 

inscrito no CPF sob o nº. 405.177.211-04, residente e domiciliado na 

Avenida João Furtado de Mendonça, nº. 73, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; c) SUELENE COCK CORREA, brasileira, divorciada, Oficiala do 

Cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6 140912-2 SSP/PR, inscrita no 

CPF sob o nº. 899.368.419-72, residente na Rua Potiguaras nº. 1.233, na 

cidade de Jaciara/MT, podendo ser citada e intimada no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca de Dom Aquino-MT, localizado na Rua 

Marechal Deodoro, nº 46-A, Centro; d) ANA JOAQUINA DE SOUZA 

MATOS, brasileira, viúva, Do Lar, portadora da Cédula de Identidade RG 

nº. 835.095 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 240.948.701-72, residente e 

domiciliada na Avenida Cuiabá, nº. 65, Centro, nesta cidade de Dom 

Aquino-MT; e) MAUROZAN RODRIGUES SOUZA, brasileiro, casado, 

Comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº. 843 617 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº. 569.771.401-78, que reside e domicilia na 

Avenida Cuiabá nº. 46, Centro, nesta cidade de Dom Aquino-MT; f) JECILO 

SILVA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Servidor Público Aposentado, 

portador da Cédula de Identidade RG nº. 0205008-0 SSP/MT, inscrito no 

CPF sob o nº. 064.807.481-15, residente na Rua Tiradentes nº 38, Centro, 

nesta cidade de Dom Aquino-MT; 4)- CITE-SE POR EDITAL os eventuais 

interessados, e pessoas interessadas que se encontrarem em lugar 

incerto e não sabido, observando-se os prazos constantes do Código de 

Processo Civil/2015, se existentes. 5)- SE ainda assim o entender esse 

MM. Juízo, por necessária, requer-se a intimação via postal, com carta 

registrada com A.R dos representantes das Fazendas Públicas do Estado 

e do Município e da União, para que manifestem querendo, seu interesse 

na causa. 6)-Requer a intervenção do Ministério Público, por seu Promotor 

de Justiça, se lhe competir fazê-lo, em algum ato processual. 7)

-Observadas as formalidades legais, REQUER-SE finalmente, seja 

JULGADA PROCEDENTE a presente ação de Usucapião Extraordinária, 

aviada em face do que consta ser proprietário do imóvel, o Sr. 

VALDEVINO JOSÉ CURSINO, brasileiro, maior, residente e domiciliado no 

Município de Mutum, nesta Comarca.” , e que, por r. sentença seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 667 de 833



reconhecida e declarada em favor do Autor JOÃO CORREA DE SOUZA, 

acima qualificado, a aquisição originária da propriedade, pela USUCAPIÃO, 

do lote 26, do quadro urbano do Município de Dom Aquino/MT, antes 

NÚCLEO COLONIAL DE RIO MUTUM, Quadra nº 10, com área de 720 m² 

(setecentos e vinte metros quadrados), localizado na Rua Dom Pedro I, 

Bairro Beira Rio, neste Município de Dom Aquino-MT, Transcrição de nº 

7.550, extraída do LIVRO DE TRANSCRIÇÕES DAS TRANSMISSÕES, das 

fls. 226, do Livro 3-F, do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da 

Comarca de Poxoréu/MT, a teor das descrições constantes do Memorial 

Descritivo e Planta de Localização do imóvel realizada e subscritos por 

profissional devidamente credenciado no CREA/MT sob o nº. 4446/TD, e 

da ART, documento nº.2908685, anexos, onde constam as novas 

descrições e terminologias geográficas do Município de Dom Aquino-MT. 

a)-por conseguinte, declarada a Usucapião do lote 26, da Quadra 10 

acima descrito, em favor do Autor, expeça-se o competente 

mandado/carta de sentença, para o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca de Dom Aquino-MT, para o competente registro, com abertura de 

MATRÍCULA registrada em nome do Autor MAS, b)-se por ocasião da 

prolação da sentença, a Transcrição ainda não tiver sido transferida para 

esta Comarca de Dom Aquino-MT, seja expedida a competente CARTA 

PRECATÓRIA para o Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, para 

que a Transcrição de nº 7.550, extraída do LIVRO DE TRANSCRIÇÕES 

DAS TRANSMISSÕES, das fls. 226, do Livro 3-F, do Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos, da Comarca de Poxoréu/MT, que foi TRASLADADA 

PARA LIVRO DE FLS. SOLTAS EM 28/03/2018, ONDE SERÃO 

REALIZADOS REGISTROS E/OU AVERBAÇOES A PARTIR DESTA DATA, 

seja transferida para o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE DOM AQUINO e seja nesta Serventia registrada/Matriculada 

em nome do Autor, satisfeitas as obrigações legais, devendo a carta de 

sentença ou Mandando conter os requisitos do descrito acima e mapa 

anexos. 7- Requer o Autor, OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, para as custas e despesas processuais, ante sua comprovada 

hipossuficiência econômica e física, eis que conte percepção total de 

renda de menos de três salários mínimos, aos termos de sua declaração 

anexa e seja Agricultor Aposentado e seja usuário no coração de 

Desfilibrador Cardíaco com capacidade de física laborativa restrita. 

Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de provas 

admitidos pelo Direito, notadamente pela prova testemunhal, depoimento do 

Autor, se necessário. Dá-se à causa o valor R$ 12.669,35 (doze mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), o valor 

venal do imóvel, aos termos do Cadastro Imobiliário anexo, expedido pela 

Prefeitura Municipal. Nestes termos, Pede deferimento. Dom Aquino-MT, 05 

de abril de 2018. Marise Soares Guimarães de Souza OAB/MT 7846

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 26, do quadro urbano do 

Município de Dom Aquino/MT, antes NÚCLEO COLONIAL DE RIO MUTUM, 

Quadra nº 10, com área de 720 m² (setecentos e vinte metros quadrados), 

localizado na Rua Dom Pedro I, neste Município de Dom Aquino-MT

DESPACHO: Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do Art. 319 do Novo Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do Código de Processo 

Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial e emenda. Defiro o benefício processual da gratuidade de 

justiça. Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo (NCPC, Art. 247). Citem-se pessoalmente os 

confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (NCPC, Art. 246, §3º). Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (NCPC, Art. 

259, inciso I). Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Aos citados e intimados por edital nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública e, na sua impossibilidade, venham 

conclusos para nomeação do(s) advogado(s) dativo(s), exceto se for o 

advogado constituído de uma das partes do processo (rodízio dos 

habilitados). Intime(m)-se para apresentar contestação. Uma vez 

cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta de 

instrução e julgamento, com posterior vista dos autos ao Ministério Público 

Estado do Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom Aquino 

- MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal Eu, Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário., 

digitei.

 Dom Aquino - MT, 4 de junho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 513-92.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Santos Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 745-65.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenice Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de 

junho de 2018, às 17h (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intime-se o recuperanda.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

5. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 04 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-47.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000176-47.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA ROSA DE FREITAS 

R E Q U E R I D O :  B A N C O  D O  B R A S I L  S A  P r o c e s s o : 

1000176-47.2018.8.11.0034 Parte Autora: MARIA ROSA DE FREITAS Parte 

Ré: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Reclamação 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por MARIA ROSA DE FREITAS em face de BANCO DO BRASIL 

S.A, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Inicialmente, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Por outro lado, verifica-se da inicial que a 

requerente requer a concessão de medida antecipatória, tratando-se de 

uma tutela de urgência. Neste sentido, desfilam os denodados Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: 

Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique. Ainda, verifica-se do 

presente caso que se deve evidenciar, além dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil o 

processo, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, conforme o §3º do artigo 300 do codex Processual. Pois bem. De 

plano, denota-se dos autos que os documentos acostados à inicial não 

são capazes de indicar a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a 

requerente alega que entabulou contrato de empréstimo cdc com a 

requerida, sendo que os pagamentos são feitos através de boletos 

bancários e que foi surpreendida com a retenção de seu salário, porém 

conforme comunicado enviado ao Procon pelo Banco do Brasil que houve 

renegociação em 28.04.2018 junto à agência “onde as pendências” foram 

unificadas em uma única negociação, e ainda, esclareceu “que os valores 

cobrados para pagamento de parcelas atrasadas não seriam passíveis de 

estorno”, levando a dúvida acerca de atrasos nos pagamentos das 

parcelas contratadas. Desta maneira, não é possível dizer que os 

descontos realizados estão em desacordo com o objeto do contrato 

supostamente entabulado entre as partes, de forma que, à míngua de 

provas, a concessão da tutela antecipada mostra-se temerária e contrária 

à lei. Neste viés, destaca-se o entendimento do Colendo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO 

E DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVADA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

– PODER GERAL DE CAUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se mostra plausível o deferimento da antecipação de tutela se a 

questão depende ainda da produção de provas. Ausente os requisitos 

autorizadores do deferimento da tutela de urgência, à luz do que dispõe o 

art. 273, do CPC.” (AI 106536/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Negritei. Desta forma, ante ao exposto, 

INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de 

urgência antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. 

Após, cite-se o representante da requerida para comparecer à audiência, 

ob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de junho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-15.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000204-15.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-82.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000206-82.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de junho 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-61.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000188-61.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 04/07/2018 Hora: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 6 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2018.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000020-59.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, ante a devolução da carta de 

intimação de sentença (id. 13527593), impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o atual endereço 

da parte requerida ou requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. DOM AQUINO, 6 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43510 Nr: 1429-58.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de 

julho de 2018, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intimem-se e as testemunhas e à denunciada.

4. Requisitem-se os policiais, e dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.

5. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49354 Nr: 1940-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pereira Batista e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de 

julho de 2018, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intimem-se e as testemunhas e o acusado.

4. Requisitem-se os policiais, e dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.

5. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 647-51.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eric Amorim Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 12 de 

julho de 2018, às 14h30 (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intimem-se e as testemunhas e o denunciado.

4. Requisitem-se os policiais, e dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.

5. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-80.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de restituição de Débito Indevido c/c 

Indenização Por Danos Morais c/c Tutela Provisória Incidental de Urgência 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOURADO em face de 

BANCO DO BRASIL S.A, partes devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe. Verifica-se da inicial que a requerente requer a concessão de 

medida antecipatória, tratando-se de uma tutela de urgência. Neste 

sentido, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 

(Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. 

Juspodivm, pág. 572, “verbis”: A principal finalidade da tutela provisória é 

abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os 

efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao 

princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre 

imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo 

demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e 

não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela antecipada, 

denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória 

confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que 

concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia 

imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). Por ser 

provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, 

revogue ou modifique. Ainda, verifica-se do presente caso que se deve 

evidenciar, além dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil o processo, a ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o §3º do artigo 300 do 

codex Processual. Pois bem. De plano, denota-se dos autos que os 

documentos acostados à inicial não são capazes de indicar a 

probabilidade do direito invocado. Com efeito, a requerente alega que É 

CORRENTISTA NO Banco requerido onde recebe seus proventos da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Conta 6685-0 em que é titular 

tem como co-titularidade o seu esposo, Donizete Dias Dourado. Que seu 

esposo firmou contrato de financiamento, amparado pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, com a 

instituição financeira, com vencimento após dois anos de carência, em 08 

(oito) prestações, vencendo todo dia 01/12 de cada ano, com o primeiro 

vencimento no ano de 2016 e ultimo em 2023. Que no ano de 2017 não foi 

possível amealhar o montante correspondente à parcela que seria 

debitada na conta conjunta, e no mês de outubro se dirigiu à agencia do 

Banco para pedir prorrogação da segunda parcela, assinando 

documentos e o banco deixou de informar diversas providências que 

deveriam ser tomadas para que o requerimento fosse assinado e aceito. 
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Que no mês de dezembro a segunda parcela foi debitada em sua conta, 

ultrapassando os limites do cheque especial e ficando impossibilitada de 

retirar seu vencimento, se repetindo por dois meses subsequentes, janeiro 

e fevereiro do corrente ano. Que quando a prorrogação foi aceita e 

segundo funcionário do Banco o estorno do débito referente a parcela 

seria feito imediatamente, cobrindo o limite de cheque especial usado, e 

não foi o que aconteceu, que quando caiu o valor da aposentadoria o 

salário foi retido e foram cobrados juros exorbitantes pelo uso do limite de 

crédito. Que após constantes solicitações a instituição realizou alguns 

estornos, mas em nenhuma das vezes o valor integral do que fora 

recebido. Pois bem. A parte requerente solicita, em sede de tutela 

antecipada e inaudita altera pars, a suspensão do pagamento por meio de 

débito em conta corrente do pagamento das parcelas mensais dos 

contratos em discussão firmado com a instituição financeira Banco do 

Brasil S/A, bem como a devolução de valores retidos a título de limite de 

cheque especial uma vez que os estornos realizados pelo Banco não 

foram na sua totalidade. Restou demonstrado dos autos que a parte 

requerente, ao contratar financiamento junto à instituição bancária 

requerida, firmou cláusula de pagamento das parcelas por meio de débito 

em conta corrente, o que é totalmente lícito perante o atual ordenamento 

jurídico. Mas, quando reconhecida a abusividade é possível a sua 

suspensão ou minoração, ou mesmo cancelamento, até haver o 

redimensionamento das prestações. No caso dos autos a abusividade dos 

juros não restou demonstrada de plano, bem como nota-se que houve 

autorização para os descontos das parcelas, eis que a conta é conjunta. 

Desta maneira, não é possível dizer que os descontos realizados estão 

em desacordo com o objeto do contrato entabulado entre as partes, de 

forma que, a concessão da tutela antecipada mostra-se temerária e 

contrária à lei. Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, neste momento 

processual, o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Por 

outro lado, determino a realização de audiência de conciliação, a ser 

designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, cite-se o 

requerido para comparecer à audiência, sob pena de revelia. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 05 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000202-45.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000202-45.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Processo: 

1000202-45.2018.8.11.0034 Exequente: Luciano Português Executado: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Distribuído nos termos da Resolução 

n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o executado para que, 

querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não houver embargos, 

requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 05 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79018 Nr: 504-45.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MG 44.698

 Certifico a tempestividade da IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS 

apresentada as folhas 22/25.

Impulsiono os autos para intimar as partes, para no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, demonstrando a 

imperiosidade de sua produção.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 708-25.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Olize Sartor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

informar que o valor do alvará judicial foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional no mês de agosto de 2017 , de acordo com o § 1º, do 

artigo 2º da Lei nº. 13.463/2017. Caso queira a expedição de novo RPV 

deverá fazer o requerimento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 592-09.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisineide Ferreira Gabi Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFLOR - UNIÃO DAS FACULDADES DE 

ALTA FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4.342-B/MT

 Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, 

forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: a) CONFIRMAR a liminar deferida às fl. 55/57; b) 

DETERMINAR que a parte requerida entregue o diploma à requerente; c) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da negativação do nome da requente, nos termos da Súmula 362 do STJ e 

correção monetária a contar da publicação da sentença, nos termos da 

Súmula 54 do mesmo sodalício. CONDENO a requerida ao pagamento das 

custas judiciais e os honorários advocatícios ao causídico da requerente 

que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do que dispõe o 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86277 Nr: 2179-03.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdene Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenaseg - Federação Nacional de Seguros - 

Convenio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 
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OAB:8506 -A OAB/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, quedou-se inerte 

quanto ao recolhimento dos honorários periciais, declaro preclusa a 

produção de prova pericial e dou por encerrada a instrução processual, 

abra-se vistas as partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de memoriais finais, nos moldes do §2º do artigo 364 do 

Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112861 Nr: 398-67.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Targa Rodrigues, Roberto Aparecido 

Rodrigues, Wesley Marques Amorim, Eduardo Ferreira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3.735 OAB/MT, Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9.415-AOB/MT, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/O, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Designo audiência de instrução para a data de 15 de junho de 2018, às 

13h30min.No mais, considerando que o acusado Eduardo Ferreira da Silva 

Neto postulou a realização do seu interrogatório no local do seu domicílio, 

entende-se que renunciou ao direito de ser interrogado pelo juízo natural 

(Princípio da identidade física do juiz). Logo, tendo ele desinteresse em ser 

interrogado pelo juiz que proferirá a sentença, defiro petitório da 

defesa.Expeça-se carta precatória para a comarca de Itaúba/MT, a fim de 

proceder o interrogatório do acusado Eduardo Ferreira da Silva 

Neto.CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os 

comandos da decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições 

e comunicações).Intimem-se os acusados, a Defesa, o Ministério Público, 

bem como as testemunhas arroladas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109563 Nr: 2689-74.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cruz Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia de Souza - 

OAB:20.024/O-MT

 Intimação da procuradora dos acusados para apresentar defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90033 Nr: 2369-29.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a)CONFIRMAR a 

antecipação de tutela deferida às fls. 51/53;b) DETERMINAR ao INSS que 

CONCEDA o benefício de NB 602.201.547-5 ao segurado FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA ALVES (CPF 982.540.811-15), nos moldes do art. 59 da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 05/09/2014, data 

da injusta cessação, com RMI e RMA a serem calculados pelo INSS.c) 

CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação. 

Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação 

do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 73-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronisson Alinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o petitório de fls. 226/227, porquanto trata-se de nova formulação 

de quesitos, a título de requerimento de esclarecimentos, sobretudo 

quando o laudo pericial manifestou-se satisfatoriamente sobre todas as 

questões submetidas à análise do perito.

Dou por encerrada a instrução processual, abra-se vistas as partes pelo 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de memoriais 

finais, nos moldes do §2º do artigo 364 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82917 Nr: 2250-39.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, quedou-se inerte 

quanto ao recolhimento dos honorários periciais, declaro preclusa a 

produção de prova pericial e dou por encerrada a instrução processual, 

abra-se vistas as partes pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de memoriais finais, nos moldes do §2º do artigo 364 do 

Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113579 Nr: 979-82.2018.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR DUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida.Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a 

requerida, bem como intime-se a parte autora a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados, importando a ausência 

desta em extinção e arquivamento do processo e a daqueles em 

confissão e revelia.Na audiência, se não houver acordo, poderão os 

requeridos contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 238-86.2011.811.0087

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarumã Auto Mecânica e Terraplanagem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cautelar de Arresto com pedido liminar movida por 

Tarumã Auto Mecânica e Terraplanagem Ltda em face de Volnei Celuppi, 

ambos devidamente qualificados.

 Deferida a liminar, fl. 76/78, procedeu-se o arresto de crédito da compra e 

venda de uma área rural, existente em favor do requerido, conforme fl. 85.

 Entretanto, após acordo em embargos de terceiro, processo Cód. 80456, 

foi determinada a liberação do numerário bloqueado e ato contínuo a 

satisfação de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) pela embargante, 

ex-cônjuge do requerido.

 Pois bem, da análise destes autos e dos autos em apenso, Cód. 41684, 

constata-se que o arresto realizado nestes autos foi desfeito, 

prosseguindo a ação executiva com o pedido de bloqueio de bens móveis 

pelo sistema RENAJUD.

 Considerando que o arresto é medida cautelatória típica que visa a 

apreensão cautelar de bens do devedor, com a finalidade de garantir uma 

futura execução e que a tutela cautelar está prevista no sistema 

processual como forma de assegurar a efetividade do processo de 

conhecimento ou de execução, diante de situações de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, nota-se a perda superveniente do 

objeto da presente ação.

 Deste modo, evidenciada a absoluta falta de interesse de agir para a 

atuação jurisdicional cautelar, pois já se encontra em curso a atuação 

satisfativa. O arresto só tem sentido quando ainda inviável a realização da 

penhora, pois ainda inadmissível a propositura da própria execução.

Resta evidente a falta de interesse de agir superveniente da ação 

cautelar, pois absolutamente desnecessária a persecução dos atos 

cautelares, estando já em andamento a própria atuação satisfativa.

Posto isto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

carência superveniente da ação.

Sem condenação em custas processuais.

Após as anotações e baixas necessárias, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85752 Nr: 1705-32.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Xavier Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inanilda Francisco Soares Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio José dos Santos - 

OAB:OAB/TO 3375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

Muito embora a parte requerida informe a ocorrência de um acordo, 

entabulado nos autos do processo nº 864-98.2014.811.0023, em trâmite 

na Comarca de Peixoto de Azevedo, da leitura da sentença homologatória 

anexada às fls. 340/341, constata-se que o respectivo acordo seria 

ratificado nesta Comarca, o que não foi feito.

 Não obstante, a parte requerente, intimada a se manifestar, quedou-se 

inerte.

 Logo, a extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas à autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32641 Nr: 1537-06.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90573 Nr: 2741-75.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6.019-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando que o causídico nomeado é advogado excluído dos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, configurando ausente a 

capacidade postulatória, regovo a nomeação e determino a intimação da 

Defensoria Pública Estadual para defesa dos interesses de Fidelcino 

Francisco da Silva.

 Emendada a inicial, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84929 Nr: 898-12.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Tannus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir Joaquim de Alencar - 

OAB:7302/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41684 Nr: 1064-15.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarumã Auto Mecânica e Terraplanagem Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80776 Nr: 109-47.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tannus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando que a ação em apenso, Cód. 84929, não produz efeito 

suspensivo, intime-se a parte exequente para que postule o que for de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, observadas as disposições do artigo 

183 do CPC.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89481 Nr: 1991-73.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Balbinot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 Vistos em correição.

Recebo apelação.

Abro vistas ao apelado para apresentar contrarrazões.

Após, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Havendo necessidade de nomeação de advogado para patrocinar os 

interesses do recorrido, nomeio desde já o Defensor Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-17.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DOS SANTOS SANTA ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a obtenção de 

tutela jurisdicional com o fim de ver reparado suposto dano moral sofrido 

em razão da negativação do nome junto a empresas de cadastro de maus 

pagadores. Afirma-se, em síntese, que a negativação efetuada pela 

requerida é indevida. Citada, a requerida compareceu à audiência de 

conciliação. A requerente, por sua vez, deixou de comparecer ao ato. 

Assim, diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação, 

forte no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Não havendo comprovação de que a ausência 

do autor se deu em razão de força maior, na forma do art. 51, parágrafo 

2º, contrario sensu, condeno o autor ao pagamento das custas e 

emolumentos. Intime-se. Não havendo recurso, arquive-se com as baixas 

necessárias. Guarantã do Norte, 25 de março de 2018. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-08.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, devidamente 

intimada do ato, deixou de comparecer injustificadamente. Com efeito, o 

não comparecimento da parte implica na extinção do processo nos termos 

do no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art.51, inciso I da Lei 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada no PJE. Intimem-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 444 Nr: 56-21.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Clea Volpato - 

OAB:19.645/GO, Maria Clara Rezende Roquette - OAB:4971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 56-21.1995.811.0036 (444)

Execução de Titulo Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos em apenso de nº 55-36.1995.811.0036 (443), 

observa-se que pela certidão do Oficial de Justiça de fl. 188v, foi noticiado 

que o Sr. SALVADOR LOPES DA TORRES, ora requerido, veio a óbito.

Nesse sentido, é sabido que empresário individual recebe tratamento de 

pessoa jurídica apenas para efeito tributário, sendo que, no âmbito civil, 

ação executória, consiste em pessoa natural. A morte da parte ocasiona a 

suspensão do processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte adote 
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providências para a habilitação e sucessão processual pelo espólio ou 

pelos herdeiros do falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta dias) dias, para que o advogado da parte exequente junte nos 

autos a Certidão de óbito e habilite no feito o Espólio ou todos os herdeiros 

legais do falecido, regularizando a sucessão processual.

 2) Caso o Nobre Causídico não tome as referidas providência, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que no mesmo prazo de 10 (dez) 

dias, cumpra-se o que foi determinado no item anterior, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 1459-24.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 1459-24.2015.811.0036

Código: 39120

Executivo de Pena

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 106.

DESIGNO audiência de justificação para o dia 11/09/2018, às 13h30min 

(MT), ocasião em que o denunciado terá oportunidade de expor os motivos 

que ensejaram o referido descumprimento;

I- INTIMEM-SE o acusado, CARLOS DA SILVA FONTOURA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de maio de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 3572-77.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Sutero Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53821

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GERALDO SUTERO BORGES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando 

ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, 

fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.26/30.

Impugnação às fls.40, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/18, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, Intimo a parte exeqüente através de seu advogado, 

para que se manifeste em relação ao prosseguimento do feito, na forma 

da decisão de fl. 635 item três, no prazo de 10 (dez) dias.

Guiratinga - MT, 5 de junho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36896 Nr: 579-32.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Cardoso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Bezerra Rodrigues - 

OAB:19829-MT, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 36896

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.145/146, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57580 Nr: 1393-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gilberto de Mattos Vaz, Nilza Santos Silva de 

Mattos Vaz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Lopes Beltrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Laceranza Pandeló - 

OAB:303071/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1393-39.2018.811.0036

Código: 57580

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13538 Nr: 990-22.2008.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO as partes através de seus 

advogados, para que tomem ciência das datas das Praças designadas 

para os dias: 1º Leilão Dia 09/09/2018, às 13:00 horas. 2º. Leilão Dia 

09/09/2018, às 14:00 horas. As r. Praças serão realizadas no Edifício do 

Fórum da Comarca de Guiratinga-MT, sito no Endereço Av. Rotary 

Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. Guiratinga - MT, 05 de Junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37392 Nr: 782-91.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveiton Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719, 

Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 782-91.2015.811.0036 (37392)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido dos leiloeiros juntado às fls. 167/170, nos termos 

apresentados, de modo que DETERMINO a modificação da modalidade de 

leilão para SOMENTE ELETRÔNICA.

Diante do exposto, ASSINO o último Edital do Leilão apresentado (fls. 

171/174), visto que encontra-se atualizado em relação a modificação 

deferida, de modo que ocorra a hasta pública em comento na data 

designada

Assim, CUMPRA-SE a serventia o necessário para efetiva realização do 

leilão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 05/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47974 Nr: 1067-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casusa da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Assis Claudio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n° 1067-16.2017.811.0036 (47974)

Ação de Reintegração de Posse

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 16/10/2018 às 15hs00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36336 Nr: 363-71.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Henrique da Silva Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 .Sendo assim, dou o feito por saneado.É o relatório.Dispositivo.a)Incluo a 

relação jurídica processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão extraordinária do dia 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 13h00min horas (MT);b)Apresentado rol de 

testemunhas, conforme Ref. 164 e 167, intimem-se, observando-se que é 

dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, sendo 

ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes a 

oitiva;c)Proceda-se à intimação pessoal dos jurados. Providencie-se cópia 

da pronúncia (Ref. 100), do acórdão (Ref. 156) e desse relatório aos 

jurados (art. 472, parágrafo único, CPP);d)Expeçam-se os ofícios 

necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no dia do 

julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.e)Intimem-se. 

Cumpra-se.f)Intime-se o Acusado, seu Defensor e o Ministério Público. 

Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 873-79.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 873-79.2018.811.0036 (56308)

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação à manifestação 

do Ministério Público de fls. 31/32.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 1271-31.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizete Fernandes Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1271-31.2015.811.0036

Código: 38491

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro de 

fls. 163/181, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54988 Nr: 317-77.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldo Nunes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidinélia Moraes Oliveira - 

OAB:20445-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 54988

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por IVALDO NUNES CORREIA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.47/51.

Impugnação às fls.58/64, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/18, às 

13h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56022 Nr: 746-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivolmar Luiz Novello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 .Trata-se de ação previdenciária ajuizada por IVOLMAR LUIZ NOVELLO 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – Nomeio como perito o Dr. 

Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente 

de compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta da Justiça 

Federal no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes 

que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do 

IPCA-E nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à 

parte sucumbenteO perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo 

pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial.Deixo para 

marcar audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, 

após a conclusão dos trabalhos periciais.Atente-se a secretaria para 

enviar todos os documentos necessários para o deslinde do perito, 

inclusive os quesitos acostados pelas partes.Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 1035-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Petrônio de Souza 

Dias - OAB:9652

 Autos n° 1035-74.2018.811.0036 (56674)

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

1) Intime-se a parte autora, através de seu procurador, para que, 

querendo, e no prazo de 10 (dez) dias, apresente impugnação à 

contestação de Ref. 15.

2) Tendo em vista que o requerido apresentou reconvenção à Ref. 15, 

INTIME-SE o autor reconvindo, através de seu procurador, para que, 

querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta (Art.343, 

§1º do NCPC).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

3) DEFIRO o pedido formulado pelo requente e DECRETO o SIGILO tão 

somente dos extratos bancários acostados à peça contraditória.

4) CIENTE da interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora (fls. 

51/70).

5) Assim, julgo prudente suspender a presente Ação tão logo esgotados 

os prazos para manifestação do autor quanto à contestação, bem como 

do decurso do prazo para o autor reconvindo apresentar contestação.

 Referida suspensão ocorrerá até julgamento do referido recurso pelo 

Tribunal, por isso AGUARDE-SE a decisão final do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso referente ao recurso interposto.

6) Após, JUNTE-SE aos autos o Acórdão final do Agravo de Instrumento.

5) Por fim, voltem os autos conclusos para deliberação quanto à 
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contestação e reconvenção.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 356-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loja Maçônica São João de Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo no art. 269, I, do CPC, para julgar procedentes os pedidos do 

autor, rescindindo o contrato entre as partes, bem como fixando o prazo 

de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel. Ademais, condeno a 

ré ao pagamento dos alugueres no valor de R$ 8.858,33 (oito mil, 

oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), além das 

demais parcelas que venceram durante o curso do processo, atualizadas 

a partir do ajuizamento da ação pelo INPC, acrescidas de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação.Diante da sucumbência e atendendo 

ao disposto no artigo 20, §3º, do CPC, condeno o requerido nas custas e 

honorários, os quais fixo no patamar de 10% sobre o valor da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Escoado o prazo 

recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5135 Nr: 350-92.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaldir Lima Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gilberto de Oliveira - 

OAB:133404/SP, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Luiz Soares 

Leandro - OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Araújo de Oliveira - 

Procuradora Federal - OAB:, TEYLLER AGOSTINHO DO CARMO 

PLOTEGHER - OAB:8.522

 PROCESSO/CÓD. Nº 5135

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 2878-11.2017.811.0036

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli, Tania 

Regina Savioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael de Albuquerque, Maria Lazara da Cunha 

Villela Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fialho Junior - 

OAB:17524/MT

 Intimar as partes através de seus advogados da audiência designada na 

ref. 71, para o dia 18/07/2018 às 14:00hs.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleophanes Lopes Domingues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 697-37.2017.811.0036 (47264)

Ação Interdito Proibitório

Decisão.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o 

pedido da parte autora de fls. 73, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e 

julgamento para o dia 03/07/2018, às 16:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15309 Nr: 51-71.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, 

Jacy Machado Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Francisco Cesar Brzezinski Filho - OAB:15.105/O - MT, 

Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 51-71.2010.811.0036

 Código: 15309

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Solicitada a penhora online através do Sistema BacenJud, não se obteve 

êxito com a medida, sendo encontrado apenas R$ 843,22 (oitocentos e 

quarenta e três reais e vinte e dois centavos), e por se mostrar esse valor 

irrisório diante da dívida, procedi a liberação de tal valor, ou seja, deixei de 

realizar a respectiva penhora, conforme extrato anexo.

Isto posto, INTIME-SE o Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o interesse de prosseguir com a presente ação, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Guiratinga/MT, 6 de junho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56615 Nr: 1013-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1013-16.2018.811.0036 (56615)

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 47/61, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 2719-68.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos n° 2719-68.2017.811.0036

Código: 51628

Decisão.

Vistos etc.

Acostadas as contrarrazões da apelada as Ref. 58, sendo que a apelada 

não interpôs apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º 

do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de junho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1283-11.2016.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, Adão 

Camargo, Lacy Moreira de Moraes, Nalba Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 1283-11.2016.811.0036 (43297)

Ação de Usucapião

Despacho.

Vistos, etc.

1) Em vista da certidão de fls. 80, reitere-se intimação à curadora especial 

nomeada DRA. LUCIANA GULART SOARES, OAB/MT nº 6008, via DJE, 

para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de destituição.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de junho 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 528-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Brasil Veículos Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegacia de Policia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rodrigues de Souza - 

OAB:22734/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 528-16.2018.811.0036 (55566)

Restituição de Bem Apreendido

Despacho.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte autora não juntou os 

documentos que foram mencionados na petição inicial.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado constituído, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTE nos autos os documentos 

mencionados na petição inicial, como: a apólice nº 28204, o documento do 

sinistro nº 389721714002990 e o documento que comprova a propriedade 

do veiculo pela autora (Certificado de Registro de Veiculo), sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 32-84.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral 

do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Mônica Campos Mesquita 

- OAB:8671, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos pelos embargantes, 

ora executados, SEM O EFEITO SUSPENSIVO, ante a ausência dos 

requisitos estabelecidos no art. 919, §1º do Novo CPC.1) DEFIRO ao 

embargante os benefícios da Justiça Gratuita.2) APENSE-SE os presentes 

embargos à execução ao feito executivo principal nº 

666.51.2016.8.11.0036 (41929).3) TRANSLADE cópia dessa decisão aos 

autos principais mencionados nº 666.51.2016.8.11.0036 (41929).4) DEIXO 

de designar audiência de conciliação uma vez que não vislumbro ser a 

audiência de conciliação imprescindível para o desate da contenda, 

privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia processual, 

ainda mais que o presente feito trata-se de interesse público.5) Por isso, 

CITE-SE o embargado para, no prazo de 30 (trinta) dias e sob as 

advertências legais, apresentarem contestação aos embargos opostos, 

nos termos do artigo 920, I, do Novo CPC.6) Após, caso seja oferecida a 

contestação aos embargos, INTIME-SE a parte embargante, para 

apresentar a devida impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

d i a s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Guiratinga/MT, 05/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 339-23.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ/MT, 

impulsiono este autos com a finalidade de intimar, via DJE, o advogado da 

Parte Autora, para no prazo de 10 (dez) dias, promover o de direito, nos 

termos da sentença de ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 1297-38.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Energética Sinop S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ HENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado de citação/intimação, por meio 

de guia, emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme determina o Provimento nº 07/2017-CGJ, sob 

pena de devolução da missiva independente de cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 804-61.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Bibo, ADÃO APARECIDO 

FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 (...)

In casu, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam 

sobejamente demonstrados nos elementos inquisitoriais coligidos, 

notadamente: a) Auto de Prisão em Flagrante Delito; b) Auto de 

Apreensão; e c) Laudo de Constatação de Droga; inexistindo qualquer 

argumentação para afastar o princípio do in dubio pro societate, incidente 

no momento da propositura da ação penal.

Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP

Isto posto, RECEBO a denúncia de ref.01, na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal.

Citem-se pessoalmente os acusados, com observância das formalidades 

legais.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 20/07/2018, 

às 13:30. (Lei nº 11.343/2006, art. 56).

 Procedam-se às comunicações pertinentes, nos termos do artigo 1.373, 

III, da CNGC.

Intimem-se os acusados, o Ministério Público, o advogado e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89394 Nr: 1224-66.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CORONADO CAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . ISTO POSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para 

determinar ao requerido que se abstenha de efetuar quaisquer descontos 

referentes à empréstimos em contas e/ou benefícios previdenciários em 

nome da requerente, o qual versa a presente lide, sob pena de incidência 

de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Nos termos do art. 

6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, todos os contratos que embasaram os 

descontos efetuados junto ao INSS, e que justificaram os descontos em 

folha, nos termos do art. 396 do CPC.OFICIE-SE o INSS para que se 

abstenha de efetuar a retenção ora suspensa dos benefícios 

previdenciários em nome da requerenteDESIGNE-SE audiência de 

conciliação conforme pauta do (a) conciliador (a) deste juízo.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50.Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 

344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Às providências.Itaúba, 30 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70879 Nr: 158-27.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER RODRIGO PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258/A

 Considerando o teor da r. sentença de fls. 91/91-vº deixo de encaminhar 

os autos ao Contador Judicial para apurar custas, conforme requerido na 

petição de 109, no mais nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte requerida, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover a 

carga dos autos, consoante requerido às fls.104, sob pena de devolução 

dos autos ao setor do arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89461 Nr: 1275-77.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney Valdeviezo, ELTON LUIZ GOBBI, 

ROSEMERY BALBINA GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Denise Abreu Silva - OAB:19309-B, Hugo Leonardo 

Garcia de Aquino - OAB:OAB/MT 7.691, João Batista Varella 

Rodrigues - OAB:3575, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 Código. 89461
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Vistos etc.

DESIGNO o dia 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H15MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA, sob as penas da lei, para ser inquirido 

neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba/MT, 30 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89534 Nr: 1308-67.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIABE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:3375, Marcelo G. P. Polonio - OAB:7.186-B

 Código. 89534

Vistos etc.

DESIGNO o dia 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15HORAS para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

CARLOS EDUARDO ASSUNÇÃO LEITE, sob as penas da lei, para ser 

inquirido neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba/MT, 30 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89448 Nr: 1268-85.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWUARD CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1268-85.2018.811.0096

Código: 89448

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, juntando comprovante de residência, bem como 

apresentando documentos que comprove o início de prova material 

especificamente quanto ao período de carência do benefício requerido, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c 

artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itaúba, 30 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43483 Nr: 646-87.2016.811.0027

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço Registral 

de imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

SENTENÇA

Trata-se de suscitação de dúvida formulada pelo ilustre Oficial do Serviço 

Registral de Imóveis, Títulos e Documentos desta Comarca de Itiquira, Sr. 

Antônio Assef Maslem, com fundamento no artigo 198 da Lei 6.016/73, 

para esclarecer se é necessário ou não a apresentação dos documentos 

exigidos pela lei registral para registro da carta de adjudicação advinda de 

expropriação judicial.

A suscitação fora julgada procedente em ref. 28.

Em ref. 48 os interessados Carlos Eduardo Bezerra e Celia Bueno Franco 

Saliba apresentaram embargos de declaração com efeitos infringentes, 

alegando que cumpriram com os requerimentos impostos pelo suscitante 

após a prolação da sentença, motivo pelo qual a sentença retro deveria 

estar extinguindo o feito e não a julgando procedente.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é que qualquer decisão 

judicial contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios ou erros 

materiais que causem gravame ao recorrente.

Da analise dos autos, verifico que o objeto dos embargos de declaração 

seria fato ocorrido após a sentença de ref. 28, sendo assim, não houve 

qualquer contradição na sentença, haja vista que a adjudicação do bem se 

deu após a referida decisão.

 Razão pela qual, estes embargos de declaração devem ser rejeitados.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por 

não conter qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erros 

materiais.

Com relação ao pedido de condenação do suscitante ao pagamento de 

honorários de sucumbência, INDEFIRO, haja vista que o suscitante venceu 

a causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 244-11.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Munin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 280, revogo a decisão de fl. 277, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 4309-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO KAMIEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54447 Nr: 4311-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56696 Nr: 957-10.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54443 Nr: 4307-40.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ELI MELO FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54439 Nr: 4303-03.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GLEISON DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 
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incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54435 Nr: 4299-63.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMINAS MECANICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54438 Nr: 4302-18.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Lima Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 2952-92.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Florêncio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 16h00min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54451 Nr: 4315-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CESAR PEREIRA BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54450 Nr: 4314-32.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.
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Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54429 Nr: 4293-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BETIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54449 Nr: 4313-47.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54440 Nr: 4304-85.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MUNIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54444 Nr: 4308-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ELI MELO FERREIRA - MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54448 Nr: 4312-62.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54446 Nr: 4310-92.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEIGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1077-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Crepaldi, Bruno Francisco de 

Lima, Carlos Henrique Alves da Silva Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita por intermédio de 

advogado constituído.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 

2018, ás 15h30min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54441 Nr: 4305-70.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEIA DA SILVA SANDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54430 Nr: 4294-41.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Carvalho da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54442 Nr: 4306-55.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DAS VIRGENS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 4301-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 
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Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32870 Nr: 92-26.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Luiz 

Carlos da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, 

proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33441 Nr: 536-59.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

NACIONAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Sergio 

Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, 

proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 4316-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I F MELO DE SOUZA SERVIÇOS ARTEFATOS 

DE CIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 4326-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLINDINA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54457 Nr: 4321-24.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBERCAMPOS ASSISTENCIA EM 

INFORMATICA E FOTOCOPIADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54465 Nr: 4329-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54464 Nr: 4328-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincon Jonhson Pagani Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 4327-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARY DA COSTA ROSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54454 Nr: 4318-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEVALDO JOAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 4317-84.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T F MARTINS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 
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verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54461 Nr: 4325-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC DA SILVA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54455 Nr: 4319-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Umbelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 4323-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 4324-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC DA SILVA RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54458 Nr: 4322-09.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P CANDIDO COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 
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Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54456 Nr: 4320-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W & W LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37279 Nr: 327-56.2015.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS- MISSÃO 

MINISTÉRIO DA RESTAURAÇÃO, Bruno Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA VELASCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que a igreja autora está sendo representada pelo 

Presbítero Bruno Pereira dos Santos, e o estatuto da igreja anexo aos 

autos confere o poder de representação da igreja tão somente a seu 

presidente, o Sr. Raimundo Barbosa Fernandes, intime-se a autora por 

meio de sua advogada, para que no prazo de 05 (cinco) dias regularize 

sua representação processual, sob pena de arquivamento e extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Tendo em vista que os memoriais finais do autor fora apresentado fora do 

prazo legal, conforme certidão de ref. 52, determino seu 

desentranhamento dos autos.

Considerando que a ação de despejo de código 46318 versa sobre os 

mesmos fatos que os dos autos, apensem-se estes com aquele.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55345 Nr: 324-96.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO PRADO DELGUINGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSE PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

2. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

3. - Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência do requerente, a fim de averiguar a atual situação em que a 

criança se encontra, bem como a necessidade/possibilidade de guarda da 

menor em favor do genitor, ora requerente.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55339 Nr: 321-44.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Clara Silveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisional de Pensão Alimentícia, Visitas e Guarda 

c/c Pedido Liminar proposta por Miguel Ribeiro Silveira representado por 

Vanessa Clara Silveira Ribeiro, em desfavor de Marcos José Silveira, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Inicialmente, não obstante os argumentos e documentos apresentados 

pela requerente, vejo a necessidade de realização de estudo psicossocial 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, antes da análise do pedido de 

tutela de urgência, a fim de averiguar a atual situação em que a criança se 

encontra, bem como a necessidade/possibilidade de guarda da menor em 

favor da genitora.

Posto isso:

I - Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência do requerente, a fim de averiguar a atual situação em que a 

criança se encontra, bem como a necessidade/possibilidade de guarda da 

menor em favor da genitora.

Com a juntada do estudo psicossocial, venham-me os autos conclusos 

imediatamente para análise da liminar.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50165 Nr: 1648-58.2017.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João de Souza Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRIAN GONÇALVES RODRIGUES FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 42, revogo a decisão de fl. 39, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da parte requerente. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da certidão de fls. 36, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 324-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 113, revogo a decisão de fl. 109, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44278 Nr: 1002-82.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da acusada. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43973 Nr: 859-93.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA MORAIS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30177 Nr: 18-40.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Cavalcante de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do réu. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54473 Nr: 4337-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVERSINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 4354-14.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete de Souza Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55134 Nr: 203-68.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO VELASCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nomeio como médico perito o Dr. Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a 

realização da perícia médica que será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 422 do CPC.Intimem-se a parte requerida para 

apresentar a esse juízo os quesitos para instruir a pericia médica no prazo 

de 05 (cinco) dias.Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, 

intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização 

da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este 

Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou 

física, que determine sua incapacidade para o exercício de atividade 

laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado 

com os quesitos formulados pela requerente, juntados aos 

autos.Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora.Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias.Aportado aos autos o laudo pericial, oficie-se imediatamente o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagar o valor referente aos 

honorários do Sr. Perito[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55798 Nr: 559-63.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Marlene da Silva Santana, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade rural condição de segurado 

especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 15/27, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45586 Nr: 1794-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 254, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, ás 13h30min.

 Intimem-se conforme determinado às fls. 235.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52329 Nr: 2869-76.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucélia Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h00min, devendo as 

partes ser intimadas juntamente com seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas previamente arroladas, ambos requerente e requerido, terá o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada para audiência, para 

arrolar suas testemunhas, as quais deverão comparecer independente de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54469 Nr: 4333-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54481 Nr: 4345-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANKLIN GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56960 Nr: 1090-52.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Fernandes dos Dantos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Lindamir Fernandes dos 

Santos Gomes, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

devidamente qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que 

estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade rural 

condição de segurado especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 23/34, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47480 Nr: 99-13.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA AGRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TREVISAN - 

OAB:77202, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 335, inciso I, c/c o 

artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO a 

ilegalidade na cobrança do ICMS da relação jurídica discutida nos autos e 

RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE da autora na solidariedade da aplicação da 

multa por ter sido considerado documento fiscal inidôneo.Condeno o 

requerido a restituir o autor nos valores referentes ao crédito tributário 

oriundo desta relação, R$20.100,00 (vinte mil e cem reais), devidamente 

corrigido da data do pagamento do tributo até a data do efetivo pagamento 

pelo IGP-DI, eis que conforme entendimento sedimentado, o índice aplicável 

na restituição tributária deve ser o mesmo aplicado pelo Fisco em sua 

cobrança, o qual fora estabelecido pelo artigo 917 do RICMS/2014 do 

Estado de Mato Grosso.Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.Deixo de 

condena-lo ao pagamento de taxas e custas processuais, devido sua 

isenção.Determino a imediata expedição de Alvará de Levantamento da 

quantia depositada nos autos em favor do autor, a ser depositado na 

conta indicada por ele em ref. 20.Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que retifique o polo passivo da demanda, uma vez que a 

ação fora ingressada contra o Estado de Mato Grosso e não contra o 

Coordenador do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino.Deixo de 

efetuar a remessa necessária, uma vez que o proveito econômico obtido 

na causa é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Itiquira-MT, 17 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a concordância expressa da parte autora quanto aos 

cálculos apresentados em fls. 181, conforme se verifica às fls. 192/192, 

dou-o por homologado, determinando que seja requisitado o pagamento 

por intermédio da Procuradoria Geral Federal, nos termos do artigo 535, 

§3º, inciso II, expedindo-se o RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, conforme determina o 

referido artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 1033-73.2014.811.0027

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaret Lindzay Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Natalino Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 187/188, para tanto, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores descritos às fls. 104 e 106/107, em contas do 

“de cujus” Natalino Araújo dos Santos, existentes no Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal, em favor da requerente.

Após, arquive-se o presente feito com as baixas devidas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 33592 Nr: 640-51.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA INACIA DE ANICEZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Marina 

Inacia de Anicezio de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, 

proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 1564-28.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CELESTINO PERES, JOÃO VITOR 

CAMARGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, condenando os 

requeridos a restituírem à autora solidariamente a quantia de R$47.000,00 

(quarenta e sete mil reais) referente a arras confirmatórias a título de sinal 

de compra, os valores deverão ser devidamente corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o registro do boletim de ocorrência 

(09/06/2015), uma vez que não há nos autos data certa de quando o ato 

ilícito começou a ser praticado, nos termos da súmula 43 do STJ, bem 

como juros de mora de 1% a partir da citação. Condeno-os ainda, a pagar 

à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária a partir do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

autora das restituições dos valores retidos em dobro, condenando-a ao 

pagamento das taxas e custas correspondentes ao pedido, bem como na 

verba honorária, que fixo em 15% sob o valor do pedido, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Com relação à reconvenção, 

JULGO-A TOTALMENTE IMPROCEDENTE, em consequência, condeno o 

requerido/reconvindo João Vitor Camargo ao pagamento das custas e 

despesas processuais da reconvenção e solidariamente com o requerido 

Cezar o pagamento das taxas e custas processuais dos pedidos 

principais em que foram vencidos, bem como na verba honorária, que fixo 

em 15% sob o valor da condenação e o valor econômico obtido na 

sentença, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Depositado o valor da condenação nos autos, estando à autora concorde 

com a quantia, determino a expedição de Alvará de Levantamento dos 

valores em seu favor e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que retire a constrição do imóvel objeto da matrícula 4346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 1144-18.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial no endereço informado às fls. 01, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.DEFIRO a 

inclusão de restrição de veículo em nome do requerido por meio do 

sistema RENAJUD.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 646-58.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para a prolação de 

sentença, após análise detida, verifica-se que não foi procedido o estudo 

psicossocial na residência da requerente, sendo assim, CONVERTO o 

julgamento em diligência para DETERMINAR que a Assistente Social e a 

Psicóloga credenciadas neste Juízo, proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial da requerente, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1166-76.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozalda Lobo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, em consonância com o preclaro entendimento jurisprudencial 

supra, determino a intimação da parte autora para que no prazo de 30 

(trinta) dias ingresse com o requerimento administrativo, instruindo com 

todo o acervo documental, testemunhal e pericial acostado aos 

autos.Após, intime-se o INSS para dar uma resposta ao requerimento no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de prosseguimento do 

processo, em qualquer hipótese, sem conclusão do processo 

administrativo no referido prazo, indeferimento do pedido no âmbito 

administrativo ou ausência de resposta no prazo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 30 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1185-82.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DUTRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Após, contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugná-la no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 1207-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 51, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32890 Nr: 105-25.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Marinho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 73-59.2010.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por José 

Bispo dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é 

superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado 

o pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30872 Nr: 712-09.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdM, Renata da Silva Ferrai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela autarquia executada (fls. 137/138), HOMOLOGO por 

sentença, os cálculos apresentados às fls. 128/130, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12328 Nr: 602-78.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Pereira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a exequente concordou expressamente (fls. 191) 

com o cálculo apresentado em sede de exceção de pré-executividade 

(fls.170/183), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 
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Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31049 Nr: 889-70.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, JCdS, NAV, DMBGC, JMdCS, ARV, 

SCdPHL, DF, CEdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Rubieli Santin Pereira - OAB:RS 100.133

 Vistos etc.

Uma vez que consta nos autos o número do CPF do requerido Julio Cesar 

da Silva (CPF 382.013.301-10), procedo nesta data consulta de endereço 

via INFOJUD e BACENJUD, a fim de localizar seu endereço.

Obtido o endereço, determino a notificação do requerido naquele.

Em caso negativo, determino a notificação por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52804 Nr: 3126-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

através de seu procurador, para informar acerca da intimação do 

executado.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54476 Nr: 4340-30.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54474 Nr: 4338-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nogueira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54472 Nr: 4336-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CAMPOS PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54489 Nr: 4353-29.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Carla Marques Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54486 Nr: 4350-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54485 Nr: 4349-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Damascena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54470 Nr: 4334-23.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIBON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44021 Nr: 876-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos - ME, Nelci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 62.

Transfira os valores bloqueados nas fls. 38, para a conta informada às 

fls. 62.

DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de acesso 

ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que 

sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54477 Nr: 4341-15.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RODRIGUES FREITAS DE ARAUJO 

03011902160

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 
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incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54468 Nr: 4332-53.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42989 Nr: 440-73.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES PORTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54482 Nr: 4346-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA BATISTA RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54479 Nr: 4343-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANICESIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2503-37.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SINOBELINO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOLINA SALES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Rodrigues - 

OAB:15658-MS

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da parte autora. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54466 Nr: 4330-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE OLIVEIRA DUARTE ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54475 Nr: 4339-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54487 Nr: 4351-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIA FERNANDES DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51532 Nr: 2409-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 36, revogo a decisão de fl. 33, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56954 Nr: 1086-15.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pires Barbosa Severio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade rural na 

condição de segurado especial, ajuizada por Neusa Pires Barbosa 

Severio, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

devidamente qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que 

estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade rural 

condição de segurado especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 16/41, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54484 Nr: 4348-07.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara das Virgens Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.
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O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50567 Nr: 1890-17.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 13h00min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54467 Nr: 4331-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GUARDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54480 Nr: 4344-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 2569-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Everton Lopes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Tendo em vista que apesar da inventariante devidamente 

intimada para apresentar as primeiras declarações, não o fez, determino a 

remoção desta como inventariante.I - Nomeio a herdeira Jéssica Ortiz 

Oliveira para o encargo, representada por sua genitora.II - Intime-se a 

nova inventariante para que compareça a Secretaria deste Juízo para que 

assine o Termo de Compromisso de Inventariante.III - E, considerando que 

não foram apresentadas as primeiras declarações com a partilha dos 

bens nem a certidão de inexistência de testamento, intime-se a 

inventariante para aportar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

seguintes documentos: a)- A Certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ;b) As primeiras declarações com o plano de partilha, 

atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os 

bens como as dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes 

e anexando a esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos 

imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem 

objeto da partilha;c) Após, citem-se os demais herdeiros, para ciência das 

primeiras declarações e intime-se o Representante do Ministério Público, 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia 

das primeiras declarações;d) Concluídas as citações e intimações, 

abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações, avaliações e 

partilha dos bens;e) Decorrido o prazo, havendo impugnação da estimativa 

apresentada, venham-me os autos conclusos para nomeação de avaliador 

judicial e designação de audiência (CPC, art. 664, §§ 1º e 2º);f) Caso 

contrário, sem manifestação ou impugnação à estimativa apresentada, 

intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:f.1) A Guia de informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, expedida pela .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38097 Nr: 695-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 
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PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BAMPI - RESTAURANTE - ME, DIRCEU 

BAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de ref. 53, realizando-se primeiramente a 

pesquisa e restrição de veículos via RENAJUD e após a pesquisa de bens 

por meio do sistema INFOJUD.

É possível a realização de restrição de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca do veículo em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando a restrição total 

de eventuais veículos encontrados em nome do requerido.

Feita a restrição, intime-se a autora para que informe o endereço para 

cumprimento da penhora ou requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54471 Nr: 4335-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CAMPOS PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 4352-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eluisa Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 593-09.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Genilda Dutra 

dos Santos na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 11 de novembro 

de 2015, conforme fls. 14.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45956 Nr: 2010-94.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM GOMES BARCELOS, Sebastião 

Gomes de Moraes, LEONILDO GOMES BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:

 Ante o exposto, pelo bem não preencher os requisitos da Lei 8.009/90, 

MATENHO a penhora e a hasta públ ica real izada, 

homologando-a.Restando comprovado o pagamento da comissão do 

leiloeiro e das demais despesas desta execução, expeça-se carta de 

alienação e o mandado de imissão na posse, nos termos do artigo 901, 

§1º, do Código de Processo Civil, bem como o levantamento da quantia 
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depositada em juízo ao exequente.Após, intime-se o exequente para que 

requeira o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 24 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43418 Nr: 616-52.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Pedro Pereira 

na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido a partir 

da data da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 49, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 14 de outubro de 2015, conforme 

fls. 12.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correção monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57047 Nr: 1136-41.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de Mato 

Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Marczal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado executório, a 

ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, 

implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1º) 

e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando em 

juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC).Se não encontrado(a) o(a) devedor(a), com fulcro no 

artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na 

sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 

831 e seguintes do Código de Processo Civil.Havendo penhora, intimem-se 

os(a) executados(a), nas formas do artigo 841 do Código de Processo 

Civil.Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o cônjuge do(a) 

executado(a) (artigo 842 do CPC), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens. Não encontrando bens para penhora, 

intimem-se o(a) devedor(a), via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, 

indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de 

sua omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 4371-50.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelino José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54495 Nr: 4359-36.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54493 Nr: 4357-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDE PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44232 Nr: 977-69.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Motivo pelo qual, indefiro por hora o registro da penhora e determino a 

intimação da Caixa Econômica Federal para que se manifeste nos autos 

sobre sua anuência com o possível registro da penhora no imóvel objeto 

da matrícula 3241 no prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo 

supra sem manifestação ou com a negativa de anuência, desconstituo a 

penhora realizada, determinando a intimação do exequente para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Caso haja 

anuência, oficie-se novamente o tabelionato de registro de imóveis desta 

comarca, autorizando-o a proceder com o registro da penhora, 

intimando-se o exequente em seguida para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 24 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54501 Nr: 4365-43.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54500 Nr: 4364-58.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILIA CARVALHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 4362-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelice José Cesaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54497 Nr: 4361-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia José de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 
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incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54491 Nr: 4355-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléria Souza Neves Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2352-08.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Márcio Dias Reis, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Nessa esteira, tem-se que a negociação da dívida é autorizada pela lei, 

devendo ser feita nos termos do que dispõe o artigo 916 do Código de 

Processo Civil, o que não restou realizado no caso concreto.Posto isso 

rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com fulcro no 

artigo 917, §4º, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil.Translade-se cópia desta 

decisão para os autos em apensoCondeno o embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do 

valor dado à causa.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 24 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 1077-53.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54492 Nr: 4356-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 4368-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 
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executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56953 Nr: 1085-30.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pires Barbosa Severio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte de trabalhador rural 

na condição de segurado especial, ajuizada por Neusa Pires Barbosa 

Severio, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

devidamente qualificados nos autos sustentando, em breve sintaxe, que 

estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade rural 

condição de segurado especial.

Na exordial juntou documentos de fls. 07/32, e pugnou pelos benefícios da 

justiça gratuita, bem como pela concessão do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54503 Nr: 4367-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE BRITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54499 Nr: 4363-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P RODRIGUES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54505 Nr: 4369-80.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUCENA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54506 Nr: 4370-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TADEU DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 
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executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54494 Nr: 4358-51.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bernardino Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54502 Nr: 4366-28.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE BRITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54496 Nr: 4360-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57040 Nr: 1134-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-CdCdSdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, PPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial no endereço informado às fls. 02, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.DEFIRO a 

inclusão de restrição de veículo em nome do requerido por meio do 

sistema RENAJUD.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54511 Nr: 4375-87.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA MOURA NANTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 1132-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56882 Nr: 1058-47.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado executório, a 

ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, 

implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1º) 

e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando em 

juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC).Se não encontrado(a) o(a) devedor(a), com fulcro no 

artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na 

sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 

831 e seguintes do Código de Processo Civil.Havendo penhora, intimem-se 

os(a) executados(a), nas formas do artigo 841 do Código de Processo 

Civil.Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o cônjuge do(a) 

executado(a) (artigo 842 do CPC), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens. Não encontrando bens para penhora, 

intimem-se o(a) devedor(a), via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, 

indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de 

sua omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54513 Nr: 4377-57.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JANUARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54512 Nr: 4376-72.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruben Eliseu Guilhen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54509 Nr: 4373-20.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 
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Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56868 Nr: 1051-55.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Ricardo Gentelini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flademir Romeu Debastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RICARDO GENTELINI - 

OAB:11157-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor não recolheu as custas e taxas 

judiciais do processo.

Desta feita, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56957 Nr: 1088-82.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO 

SOQUEIRA-PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite (m)-se o (s) executado (s) na forma requerida para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, pague a dívida executada ou garanta a execução 

oferecendo bens à penhora, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80.

Não pago o débito e nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, 

procedendo, desde logo, à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora.

Garantido o juízo, poderá o (s) executado (s) oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, inc. III, da Lei 6.830/80), contados da 

intimação da penhora.

Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do débito 

atualizado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 4372-35.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelino José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54510 Nr: 4374-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN GOMES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34124 Nr: 999-98.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Teixeira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva 

Becker - OAB:17905/mt, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19.363, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885/MT

 Vistos.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para a prolação de 

sentença, após análise detida, verifica-se que não foi procedido o 

interrogatório do réu, mesmo o mesmo tendo comparecido nas audiências 

para oitiva das testemunhas, sendo assim, CONVERTO o julgamento em 

diligência para DETERMINAR a expedição de carta precatória para 

comarca de Rondonópolis/MT, no endereço informado dos autos, para 

aquele juízo proceder o interrogatório do réu, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos necessários para o seu devido cumprimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33201 Nr: 340-89.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN KARLA VIEIRA MARQUES, RENAN 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Em atenção à petição de fls. 667/668, intime-se pessoalmente o acusado 

Renan Silva Lima, para que no prazo de 05 (cinco) dias constitua novo 

defensor para apresentar memoriais escritos no prazo legal, ou informe a 

este juízo caso não possua condições de fazê-lo, devendo o oficial de 

justiça indagá-lo no cumprimento da diligência sua resposta, o que deverá 

constar na certidão de intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49224 Nr: 1202-55.2017.811.0027

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 7.622,23 (sete mil, 

seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1173-73.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Simarelli, Odila Aparecida Waittz 

Simarelli, Espólio de Cimarelli Sobrinho e Lídia Zanichelli Cimarelli, Edneia 

Aparecida Simarelli Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rodrigues Ferrasin 

- OAB:234.146 OAB/SP, André Marcos Campedelli - OAB:99.191 

OAB/SP, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:71424, Fernanda Andrade 

Gualano - OAB:304.268 OAB/SP, Priscylla Ghiringhelli Sant'Anna 

Ferrasin - OAB:242.906 OAB/SP

 Vistos etc.

Defiro o petitório de retro, para tanto, intime-se o Perito Nomeado, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do petitório de fls. 

213/217.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49858 Nr: 1487-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Ruam da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM EPITÁCIO TEODORO 

DE CARVALHO - OAB:5759

 Vistos etc.

Notificado, o réu Jackson Ruam da Silva Torres apresentou defesa 

preliminar, por intermédio de advogado constituído.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Jackson Ruam da Silva 

Torres devidamente qualificado, em todos os seus termos.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 14h30min.

Cite-se o acusado de todo o conteúdo da denúncia e para que compareça 

a audiência designada.

Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas indicadas, 

para comparecerem a audiência acima designada, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias caso alguma delas 

resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56959 Nr: 1089-67.2018.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Humberto Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o querelante não recolheu as custas e 

taxas processuais, conforme se verifica na certidão de ref. 3, motivo pelo 

qual, determino que o faça no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44363 Nr: 1027-95.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DA SILVEIRA, Avalista Espólio 

RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que caso queira, impugne a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43361 Nr: 583-62.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DIAS DOS REIS, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados, eis que não 

foram impugnados.

Com relação à penhora de faturamento das empresas dos executados, 

indefiro, haja vista que este tipo de penhora é medida extrema e só pode 

ser tomada quando não encontrado qualquer outro bem dos executados 

para penhora.

Ademais, as mesmas partes figuram em diversas outras execuções, onde 

foram penhorados diversos bens e que certamente haverá valores 

remanescentes das penhoras já efetivadas, deste modo, apense-se estes 

autos com o de código 43356.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43360 Nr: 582-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DIAS DOS REIS, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Angelita Francisca Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Vistos etc.

Considerando que estes autos possuem com os autos de código 43356 

identidade de partes, originou penhora sobre os mesmos bens e se 

encontram em momento processual idêntico, determino o apensamento 

deste com aquele.

Com relação ao excesso de penhora alegado, entendo que as penhoras 

devem ser mantidas, com exceção da penhora realizada sob a matrícula 

n.º 925, eis a alegação de ser bem de família e que a penhora dos demais 

bens são suficientes para satisfação do débito.

Insurge relatar, que estas mesmas partes figuram em diversas outras 

execuções nesta comarca, donde fora determinada a penhora sobre os 

mesmos bens, logo, destituir a penhora de bens, cujo o pleito fora feito em 

todos, a execução mais adiante poderá se tornar frustrada, motivo pelo 

qual a necessidade de apensamento dos autos.

Tendo em vista que nos autos 43356 fora determinada a avaliação dos 

imóveis ora penhorados, em nome da economia processual, aguardem-se 

os autos suspensos até a realização das avaliações e em seguida 

traslade cópia dessas para estes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43356 Nr: 580-10.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MARCIO 

DIAS DOS REIS, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO, Angelita Francisca 

Monteiro Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Transcorrido o prazo para nomeação de bem à penhora, indefiro o pedido 

de destituição das penhoras realizadas sobre os imóveis objetos das 

matrículas 797, 984 e 416, e, tendo em vista que os executados discordam 

da avaliação do Oficial Avaliador deste juízo, trazendo dúvidas sobre o 

real valor do imóvel, necessário se faz a realização de nova avaliação por 

um profissional, à custa dos executados.Para tanto nomeio como perito 

judicial o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da Paz, n. 

185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, CEP: 

79002-190, para realizar a avaliação nos imóveis penhorados.Intime-se o 

perito a apresentar proposta de honorários e a comprovar sua 

especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, a indicar a data e horário para a realização dos 

trabalhos periciais.Apresentada a proposta de honorários, intimem-se os 

executados para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar o valor devido dos 

honorários, sendo que, 50% serão liberados no início da perícia e o 

restante após o depósito do laudo em Juízo.Apresentada a proposta de 

honorários, e com a indicação da data da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos.A seguir intime-se o Perito para apresentar o laudo 

em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.Os pareceres técnicos deverão 

ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo.Depositado o laudo em Cartório, 

intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a parte exequente e após a parte 

e x e c u t a d a . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 1171-98.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJV, SdSd

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a Gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 282 do 

CPC.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por Daniel Jacinto 

Vitório e Silvana de Souza Delgado, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 01/05.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil deste município 

de Itiquira/MT, para que proceda com a competente averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Por fim, considerando que houve e a necessidade de se nomear 

advogado dativo para patrocinar os interesses dos autores, sendo assim, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Danilo Rodrigues 

de Souza, inscrito na OAB/MT sob o nº 24.727/O, no valor correspondente 

a 02 (duas) URH. Após as formalidades legais, expeça-se a devida 

certidão.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 44242 Nr: 982-91.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Maria de Lurdes 

Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a impugnação realizada em 

ref. 28 deveria ter sido protocolizada como embargos à execução, deste 

modo, certifique-se a tempestividade daquela peça, levando em 

consideração se tratar de um embargos à execução, em sendo 

tempestivo, desentranhe a peça dos autos e o distribua em autos apartado 

e apenso a este feito.

Em sendo intempestiva, mantenha-se a peça nos autos tão somente para 

apreciação do pedido de impenhorabilidade de suposta pequena 

propriedade rural, haja vista a preclusão do direito de rechaçar os demais 

itens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34940 Nr: 1475-39.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

parcialmente procedente o pedido do autor, e condeno o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a Pedro 

da Silva Rodrigues, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da 

Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data da entrada do requerimento 

administrativo consoante artigo 60, §1°, da Lei n.º 8.213/1991, qual seja, 

11 de março de 2014, conforme fls. 22.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do 

Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente 

Pedro da Silva Rodrigues, a implementação do benefício de auxílio-doença 

no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 1032-20.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO 

DA SILVA MONTEIRO, Márcio Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que estes autos possuem com os autos de código 43356 

identidade de partes, originou penhora sobre os mesmos bens e se 

encontram em momento processual idêntico, determino o apensamento 

deste com aquele.

Com relação ao excesso de penhora alegado, entendo que as penhoras 

devem ser mantidas, com exceção da penhora realizada sob a matrícula 

n.º 925, eis a alegação de ser bem de família e que a penhora dos demais 

bens são suficientes para satisfação do débito.

Insurge relatar, que estas mesmas partes figuram em diversas outras 

execuções nesta comarca, donde fora determinada a penhora sobre os 

mesmos bens, logo, destituir a penhora de bens, cujo o pleito fora feito em 

todos, a execução mais adiante poderá se tornar frustrada, motivo pelo 

qual a necessidade de apensamento dos autos.

Tendo em vista que nos autos 43356 fora determinada a avaliação dos 

imóveis ora penhorados, em nome da economia processual, aguardem-se 

os autos suspensos até a realização das avaliações e em seguida 

traslade cópia dessas para estes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50566 Nr: 1889-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

julho de 2018, às 15h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, 

ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da 

data designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33596 Nr: 642-21.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Marcelo 

Coutinho, CRM 4883-MT, para a realização da perícia médica que será no 

Hospital Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob 

a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC.Intime-se o 

requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para instruir a perícia 

médica no prazo de 05 (cinco) dias.Após com a juntada dos quesitos das 

partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

comunicar este Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de 

intimação das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou 

enfermidade psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o 

exercício de atividade laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o 

presente mandado com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos.Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 
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da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora.Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 815-74.2016.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR PAULETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de CLEOMAR 

PAULETTI, ambos qualificados.

A parte autora compareceu nos autos informando que não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (fls. 85).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Procedo à baixa da restrição veicular via sistema RENAJUD.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Caso não 

haja o pagamento das custas finais, proceda-se o registro das custas 

pendentes à margem da distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1521 Nr: 42-54.2001.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reisfort Indústria e Comércio de Resinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Alves dos Santos - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente, apesar de intimada, nada se 

manifestou acerca dos argumentos trazidos na defesa da executada, 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 124/126 apresentado pelo executado.

Nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, expeça(m)-se Ofício (s) 

Requisitório (s) – RPV (s) ao Município requerido, nos termos da norma 

acima mencionada, para que o ente público efetue o pagamento do valor 

do crédito a requerente em até 02 (dois) meses, devendo o valor ser 

depositado na conta bancária a ser indicada por ela.

Mas antes, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, os dados bancários para a transferência do montante.

Feito o pagamento, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 

05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 

crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10013 Nr: 847-60.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 141, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9921 Nr: 753-15.2008.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por João 

Pereira de Andrade em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é 

superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado 

o pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10329 Nr: 1159-36.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LINdO, CdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 861,53 (oitocentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

No mais, levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da requerente. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4625 Nr: 376-49.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 83, revogo a decisão de fl. 81, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da parte requerente. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11038 Nr: 538-05.2009.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Geraldo 

Oliveira Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social, requerendo 

a citação do executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução 

nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, 

proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47401 Nr: 47-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contern Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO CESAR FARIA - 

OAB:208910, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Maia de Freitas Soares 

- OAB:208638/SP

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32691 Nr: 1214-11.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auleuneuda da Carvalho Bassanessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial, conforme se vê nos autos, HOMOLOGO por sentença, 

o cálculo apresentado às fls. 144/149, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos.

Em seguida, com fulcro no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) ao 

Município requerido, nos termos da norma acima mencionada, para que o 

ente público efetue o pagamento do valor do crédito a requerente em até 

02 (dois) meses, devendo o valor ser depositado na conta bancária a ser 

indicada por ela.

Mas antes, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, os dados bancários para a transferência do montante.

Feito o pagamento, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 

05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 

crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38948 Nr: 1049-90.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Mendonça de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Batista de Souza - 

OAB:6433/MT

 Vistos etc.
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Analisando os autos principais, já arquivados, pude verificar que o 

embargado requereu os benefícios da assistência judiciária, não tendo 

sido seu pedido analisado, o que faço agora, para deferir a assistência 

judiciária gratuita.

Desta feita, considerando o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil, a exigibilidade das sucumbências deve ficar suspensa pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, até que reste demonstrado ter o sucumbente 

condições de quitar a dívida.

Sendo assim, expeça-se certidão de dívida ativa e a remeta a 

Procuradoria do Estado para que a exija caso reste comprovado ter o 

embargado alterado suas condições econômicas.

Arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 801-08.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Umbelina de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo da Contadora 

Judicial (fls. 50 e 51), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 48, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1746 Nr: 257-30.2001.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASA - FORNECEDORA DE AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, DR. SAULO MORAES - OAB:4.732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 364/365.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 1820-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTERN - Construções e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Ostti - 

OAB:368.208-SP, Karina Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, 

Thiago Munaro Garcia - OAB:248.371 SP

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seu procurador, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30656 Nr: 496-48.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios, movida por 

Ronaldo de Carvalho, em desfavor de Dibox Distribuidora de Produtos 

Alimentícios, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos petição de acordo às fls. 432/433.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas, capazes e bem representadas, presentes 

estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá nos exatos termos em que fora feito (fls. 432/433), 

devendo estes autos ficarem suspensos tão somente pelo prazo de 06 

(seis) meses, conforme estabelece o artigo 313, §4º, do Código de 

Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10019 Nr: 839-83.2008.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Coiado Ryasaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei nº. 8213/91, 

DEFIRO o pedido habilitação dos herdeiros Márcio Coiado Raysaro, 

Cristiane Coiado Raysaro e Rodrigo Coiado Raysaro, e determino a 

alteração do polo ativo, devendo constar como sucessores da 

autora.Diante do falecimento da parte exequente, intimem-se os herdeiros 

habilitados para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7029 Nr: 852-53.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga David dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 254, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5933 Nr: 1597-67.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Odelice Jose Souza, Adelina José de Jesus, 

Ilton Jose de Jesus, Idalicio Jose de Jesus, Carmo Jose de Jesus, 

Jucimário José de Jesus, Vicente Jose de Jesus, Luzia José de Jesus, 

Sirene Santa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, 

Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo da Contadora 

Judicial (fls. 255/257 e 258-v), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 251/254, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5545 Nr: 1264-18.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Justina da Silva Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulada pela autora (fls. 

234/237) para que o requerido implante o benefício concedido em seu 

favor.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a implantação do 

benefício previdenciário denominado aposentadoria rural por idade, 

convertido em pensão por morte, necessária à verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado 

pela requerente para a implantação do benefício previdenciário 

denominado pensão por morte, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O perigo de 

difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42379 Nr: 146-21.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo da Contadora 

Judicial (fls. 50 e 51), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 48, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e ao 

seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7956 Nr: 186-18.2007.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacumbi Agricola e Pastoril Ltda, Taquari 

Participações S/A, Clarice Steinbruch, CFL Participações Ltda, Léo 

Steinbruch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Lima Mendes - 

OAB:313994 OAB/SP, JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - 

OAB:160186

 Vistos etc.

Informo que nesta data prestei informações em sede do Habeas Corpus 

n.º 1005847-56.2018.8.11.0000.

Tendo em vista que os autos estavam conclusos para o Ministério Público 

apresentarem alegações finais e que fora requerido a devolução destes 

para prestar as informações do Habeas Corpus dentro do prazo 

concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, restituo o prazo que lhe for 

suprimido enquanto os autos não lhe forem devolvidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53659 Nr: 3568-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Notificado, o réu Edilson Pereira Barbosa apresentou defesa preliminar, 

por intermédio de advogado dativo.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Edilson Pereira Barbosa 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 13h15min.

Cite-se o acusado de todo o conteúdo da denúncia e para que compareça 

a audiência designada.

Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas indicadas, 

para comparecerem a audiência acima designada, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias caso alguma delas 

resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11583 Nr: 1080-23.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Produtos Naturais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Ouro Branco LTDA ME, Tatiany 

Regina dos Santos, Luzia Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irley Pinheiro Kretli - 

OAB:11750/MT, Joel Ferreira Vitorino - OAB:11115/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 108, haja vista que o pleito só é cabível no 

cumprimento definitivo de sentença, outrossim, o título executivo 

extrajudicial pode ser protestado de ofício pelo exequente, não 

necessitando de autorização judicial para tanto.

Tendo em vista que não foram encontrados bens passíveis de penhora, 

determino a suspensão da presente execução e do prazo prescricional 

por 01 (um) ano, nos termo do artigo 921, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo supra, intime-se o exequente para que informe a 

localização de bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 304-21.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 1213-87.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORONI FRANCISCA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

SALÁRIO-MATERNIDADE, ajuizada por ORONI FRANCISCA DE MIRANDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).(...) Isso 

posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, por seus advogados, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove por 

documentação pertinente a sua condição de hipossuficiente ou recolha as 

custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Apresentada manifestação ou havendo inércia, 

ocorrências que deverão ser certificadas nos autos, ou recolhidas as 

custas, REMETAM-ME os autos concluso para deliberação. INTIME-SE, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40678 Nr: 746-79.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizado por CLÁUDIA GRACIELA CORREA BENTO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO (...) Assim, considerando que o sistema Projudi/PJE 

dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Jauru possui Vara 

Especializada da Fazenda Pública, considerando, ainda, que o valor da 

causa não excede o que determina o art. 2º da Lei n.º 12.153/2009, bem 

como que o presente processo não se enquadra nas exceções previstas 

no § 1°, do art. 2º, da Lei n.º 12.153/09, a remessa do presente feito aos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca é a medida que se impõe.Dessa 

forma, RECONHEÇO a incompetência da Justiça Comum da Comarca de 

Jauru para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

DECLINO da competência em favor da Vara Especializada da Fazenda 

Pública dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. DETERMINO a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor desta Comarca para que 
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providencie a distribuição para a Vara Especializada da Fazenda Pública 

dos Juizados Especiais Cíveis - PJE.PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas 

e anotações de praxe.INTIME-SE a parte autora via DJE.CUMPRA-SE 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30009 Nr: 1313-86.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Selestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 591-18.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAD, Simone Faustino Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 503-77.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bruno Reis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 125-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 1400-71.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Monteiro da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15107 Nr: 921-49.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmyra Xavier Nifossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30483 Nr: 302-85.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8476 Nr: 646-76.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luíz de Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 1019-97.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Augusta Simão de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8821 Nr: 928-17.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedimar Braz Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30500 Nr: 320-09.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Teotonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte exequente intimado, via DJE, a fim de que 

indique a localização do bem constrito.

Jauru, 6 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 365-47.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Distribuidora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam os advogados das partes intimados, via DJE, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem a prestação de contas nos autos.

Jauru, 6 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-34.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BALBINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, 

tendo como parte credora FABIANO BALBINO DE OLIVEIRA e devedora 

CLARO S/A. Decido. A parte executada apresentou IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, “b” – em que alega a 

ocorrência de excesso de execução não havendo incidência de multa, 

posto que retirou o nome do autor dos órgãos de proteção ao credito em 

data anterior ao deferimento da liminar, qual seja 11/07/2015. Inicialmente 

cumpre destacar que a certidão fornecida pela secretaria afirma que o 

causídico Aotory da Silva Souza, não possui documento de autorização 

para se manifestar nos autos, contudo, verifico que tal documento foi 

devidamente juntado no id. 5387831, não havendo que se falar em 

ausência de documento de substabelecimento. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Fora deferida liminar na data de 09/08/2015, nos 

seguintes termos: “que a parte ré adote as providências necessárias para 

que, no prazo de 02 (dois) dias, o nome do autor seja excluído dos órgãos 

de proteção ao crédito, em virtude da inscrição indevida. FIXAR multa 

diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o descumprimento 

do comando exarado no item 01, desta decisão, limitando-a ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), forte no que dispõe o art. 461, §4º, do 

CPC” (id. 5387821). O autor apresentou petição de execução requerendo 

o levantamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de 

que a requerida anexou petição no id. 5387858, juntando prova de 

alteração da forma de cobrança para boleto, portando descumpriu a 

liminar. Contudo, entendo que as alegações da parte exequente não 

merecem prosperar, haja vista que a requerida anexou aos autos prova 

de que retirou o nome do autor do cadastro de inadimplentes na data de 

11/07/2015, antes mesmo do deferimento da liminar que somente ocorreu 

em 09/08/2015, não havendo, portanto, descumprimento do comando 

judicial, pois a retirada do nome do cadastro de inadimplentes foi a única 

determinação da decisão liminar. Verifica-se que o valor da condenação 

foi depositado nos autos, bem como levantado pela parte autora. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, para o fim de 

reconhecer o valor da execução já adimplido pela devedora, no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido e atualizado conforme 

a sentença, já levantado, conforme alvará de id. 5387970, excluindo o 

excesso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - i id. 7222233 - o qual deverá ser 

devolvido à parte executada. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após a regular 

intimação e decurso do prazo recursal in albis ou, ainda, na hipótese de 

renúncia expressa das partes quanto a esse, certifique e me volte 

concluso para a expedição dos alvarás de levantamento da forma 

pleiteada por ambas e, por fim, proferir sentença de extinção da ação pelo 

pagamento/adimplemento – CPC, art. 794, I/NCPC, art. 924, II -, razão pela 

qual deverão informar os dados bancários e pessoais necessários, caso 

ausentes. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 22 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-63.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA LEOPOLDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010104-63.2015.8.11.0047 REQUERENTE: JURACY MARIA LEOPOLDINA 

REQUERIDO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JURACY MARIA 

LEOPOLDINA em face de ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

S.A. e GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Diante da desnecessidade 

da produção de provas em audiência, passo julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela requerida GMAC, uma vez 

que as alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo à análise do mérito. Aduz a parte 

autora que no mês de outubro do ano de 2013, contratou com a empresa 

ré um Consórcio GMAC Chevrolet, por meio da R1 Revendedora 

Autorizada do Consórcio Nacional Chevrolet, grupo de 84 meses - 81-260 

- Cota 152-4, dados informados nos boletos. Ademais, alega que efetuou 

o pagamento das parcelas de outubro de 2013 a janeiro do ano de 2015. 

No entanto, no mês de fevereiro foi informada de que fazia parte de um 

novo consórcio da segunda requerida - 84 meses - grupo 0411, cota 378, 

com parcela inicial no valor de R$ 432,96 (quatrocentos e trinta e dois 

reais e noventa e seis centavos), o qual a promovente afirma não ter 

contratado. Por fim, relata que ao entrar em contato telefônico com a 

empresa ré, por meio do terminal telefônico de nº (16) 2103-3535, 

noticiaram que a promovente teria que pagar pelo novo consórcio, mas 

não lhe passaram a situação do anterior, razão pela qual não obteve 

alternativa a não ser recorrer ao judiciário. Fora deferida liminar 

determinando que ré adotasse as providências necessárias para que, no 

prazo de 02 (dois) dias, fossem suspensas as cobranças referente ao 

consórcio do grupo 0411, cota 378 (id. 5388062) A requerida GMAC alega 

que a autora fora excluída do grupo em 12/01/2015 por inadimplência dos 

meses de 11/2014, 12/2014 e 01/2015, contudo, pelos comprovantes de 

deposito anexados aos autos, verifica-se que a autora efetuou o 

pagamento das parcelas contestadas, na mesma conta que realizou os 

pagamentos anteriores (id. 5388058), sendo estes reconhecidos pela 

requerida na defesa, portanto, não havendo justificativa para alegação de 

inadimplência, bem como exclusão da autora do grupo. Restando 

demonstrado que a autora efetuava corretamente o pagamento das 

parcelas por meio de deposito bancário, bem como ausência de motivos 

para a sua exclusão do grupo, resta evidente a responsabilidade da 

requerida GMAC pelos danos causados a parte autora. Entendo que o 

acontecimento espelhado nos autos, em que a parte promovida realiza 

contrato com os consumidores, e sem qualquer justificativa efetua o 

cancelamento do mesmo, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos ao 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na idoneidade do produto ou do serviço prestado. No que se refere à 

requerida ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, alega que 

efetuou negócio com a parte autora em fevereiro de 2015, mas não 
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anexou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência 

de relação jurídica entre as partes. Constato que, apesar das 

argumentações trazidas pela parte ré em sua defesa, não há como 

afastar sua responsabilidade pelos eventos narrados na inicial, vez que, 

não se desincumbiu de comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. 

A requerida não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderia ter anexado contrato assinado, autorização 

ou qualquer documento capaz de comprovar a adesão por parte da 

autora, contudo não o fez, evidenciando assim, a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços, ensejando danos morais que devem ser 

indenizados. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Entendo razoável a 

condenação das requeridas solidariamente a compensar a parte autora 

por todo dano causado, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). No que se refere ao pedido de reembolso imediato das 

parcelas pagas, a 2ª Seção do STJ, ao apreciar o RESP 1.119.300/RS, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou o 

entendimento de que a restituição de parcelas pagas por desistente de 

consórcio deve ocorrer, não de forma imediata, mas em até trinta dias do 

prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante. Encontra-se a ementa do acórdão assim redigida: 

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 

543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido" (negrito meu - REsp 1119300/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/04/2010, DJe 27/08/2010). Portanto, é cabível a devolução dos valores 

pagos, até trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio, o que 

deve ser feito pelas requeridas. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, para: - CONFIRMAR A LIMINAR 

deferida no (id. 5388062). - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato, bem 

como do débito junto à requerida ANCORA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado desta, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de imediata devolução das parcelas pagas a título de consórcio, 

devendo as reclamadas procederem com a devolução até trinta dias após 

o encerramento do grupo de consórcio. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 22 de maio de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000135-75.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MARIA DO PILAR DE SOUZA 

COELHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA 

BRASIL S.A., já qualificada, em face da sentença de id. 11910607, 

alegando a omissão no tocante a fundamentação dos danos morais. É o 

relato do necessário. Decido. Há oposição de embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato, passo a analisar o mérito. A 

Lei dos Juizados Especiais 9.099/1995, prevê, em seu artigo 48, a 

possibilidade de oposição de embargos contra decisões ou acórdãos que 

estiverem eivados de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

Vejamos o teor do referido dispositivo legal: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, alega a embargante que a 

sentença objurgada é omissa no que se refere à fundamentação dos 

danos morais aplicados. Analisando os argumentos trazidos, bem como a 

sentença objurgada, entendo que os presentes embargos merecem 

parcial provimento, ante a ausência fundamentação referente a 

condenação em danos morais. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e 

DOU PARCIAL PROVIMENTO para constar na referida sentença: “No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 
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mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013)”. No mais, deve 

permanecer o comando judicial atacado tal como lançado. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 23 de maio de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000126-16.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SIMONE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFONICA BRASIL S.A, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

alegação de omissão e contradição. É o relato do necessário. Decido. Há 

oposição de embargos de declaração com indicação/alegação de omissão 

e contradição, interposto por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de 

declaração tem fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei 

n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, 

c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro 

material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, 

caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial 

expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção 

dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais, sob alegação de omissão por não 

fundamentar a existência do dano moral. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da contestação, 

constando ainda tópico específico a respeito dos danos morais a serem 

indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, por negativação indevida. No 

que se refere a alegação de contradição no arbitramento dos juros, tal 

alegação também não merece acolhimento, haja vista que se trata de dano 

moral/imaterial extracontratual com juros de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – nos termos do Enunciado n. 54 da Súmula do 

STJ e CC/02, art. 398. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão ou contradição alguma a ser conhecida e que a oposição de 

embargos é manifestamente ato protelatório com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO 

/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL 

S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Há oposição de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 
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5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 

-, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, irresignada com a sentença de 

mérito proferida a qual condenou em danos morais, sob alegação de 

omissão por não fundamentar a existência do dano moral. Verifica-se que 

não merece prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença 

embargada foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da 

contestação, constando ainda tópico específico a respeito dos danos 

morais a serem indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, por 

negativação indevida. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO /NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO a embargante 

TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 23 de maio de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39147 Nr: 2623-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 300 do CPC, defiro parcialmente 

o pedido de tutela antecipada, para o fim de autorizar o depósito de 

valores pela parte autora, digo na importância da referidas parcelas, ou 

seja, o valor de R$. 875,08 (oitocentos e setenta e cinco reais e oito 

centavos), a ser realizado no curso da demanda, e, de outro norte, 

indefiro o pedido de abstenção/exclusão do nome do(a) autor(a) dos 

cadastros dos órgãos restritivos de crédito 6. De outro giro, om efeito, 

segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).7. Assim, dado a 

possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência 

de conciliação para o dia 13/08/2018, às 14h (horário oficial de 

Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual 

será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme 

Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o 

necessário.8. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a 

fim de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.9. Intime-se a parte 

autora por meio de seu Advogado.10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43998 Nr: 1307-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44098 Nr: 1352-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43295 Nr: 940-08.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ARRAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA MAYARA DE SOUZA JORGE 

ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifica-se nos autos o pedido de assistência judiciária que o 

requerente acima qualificado apresentou, declarando na exordial não ter 

condições de pagar as despesas processuais, para obter a benesse 

nesta Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada e Convivência e 

Pensão Alimentícia.Foi o singelo relatório. (..)AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ASSISTÊNCIA JUDICIARIA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. A 

comprovação da hipossuficiência econômica e pressuposto indispensável 

para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que deve 

ser indeferida quando ausente os elementos (..)-8/0011; Belo Horizonte; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, bem como bem como traga a baila a certidão de 

trânsito em julgado, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9122 Nr: 164-23.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBN LTDA - ME, GERALDO MAGELA SODRÉ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Impulsiono os presentes autos afim de, INTIMAR a FAZENDA PÚBLICA 

executada, visto que, há de ser expedido Precatório Judicial nos 

presentes autos a ser pago junto Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e conforme disposto ao artigo 6° da Resolução de N.º 115 do 

Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, a mesma 

deverá informar a este juízo sobre a existência de débito fiscal da parte 

autora junto a esta Fazenda Pública, para fins de compensação nos 

termos do texto legal retromencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21198 Nr: 267-25.2012.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – artigo 593, do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões, ao apelado 

para, no prazo de 8 (oito) dias, também arrazoar (CPP, artigo 600).

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7369 Nr: 579-74.2007.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR LIMA DE SOUZA, ALDIMERE 

FERNANDA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos.

1. Compulsando aos autos, verifico que houve retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Portanto, intimem-se as partes, quanto ao retorno dos autos à 1ª 

instância, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se no feito 

requerendo o que entenderem oportuno.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 1315-09.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 1030-16.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. (...)c)- parcial? d)- 

total? 7) O periciado possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 
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ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade?8. Agendada a data 

da perícia pela expert nomeada, cientifiquem-se as partes da data, horário 

e local aonde a perita promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.9. Acostado o laudo pericial, intimem-se as 

partes, através de seus procuradores, para que manifestem acerca do 

laudo, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 

(c inco)  d ias .10.  In t imem-se.  Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 689-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁCIO MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Ademais, verifico que a demanda demonstra a 

imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, DETERMINO a 

realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) Vanessa 

Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo como 

endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual deverá 

cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente 

de termo de compromisso.5. FIXO honorários periciais, ao(à) perito(a) 

supra nomeado(a), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que faço 

com fulcro no artigo 28, § único e anexo único - tabela V, da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, do Conselho da Justiça Federal, haja vista a 

necessidade de deslocamento do(a) perito(a) até esta circunscrição, bem 

como a indenização sobre os gastos com alimentação, estadia e grau de 

dificuldade da pericia a ser realizada, observando-se ainda o tempo de 

tramitação do processo relacionado ao possível agravo da situação 

indicada pela parte autora.6. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo nesta 

decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, da 

data (...) 7) A periciada possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade?8. Agendada a data 

da perícia pelo(a) expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43535 Nr: 1069-13.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. (...)Prazo: 5 (cinco) 

dias.10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

05 de junho de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28081 Nr: 868-26.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Vistos.(...). Importante destacar que o art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 

determina que em hipótese alguma a suspensão do processo ultrapassará 

o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do 

processamento da recuperação. Nessa vértice o artigo 6º, §4º da Lei nº. 

11.101/2005 traz o seguinte texto:“Art. 6º. A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.(..)§4º Na 

recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial.”Logo, tem-se que a regra de suspensão prevista 

no artigo retro, tem efeitos a partir do deferimento da recuperação judicial, 

logo, não afeta os atos processuais realizados antes de sua prolação, ou 

seja, o simples deferimento da recuperação judicial, não desconstitui, por 

si só, as circunstâncias que fundamentam a concessão liminar.No caso 

dos autos, a decisão que deferiu liminarmente o arresto de bens do 

devedor foi proferida em 05/04/2017. O processamento da recuperação 

judicial, por sua vez, foi deferido somente em 19/10/2017.(...)Assim, 

pode-se dizer, que a medida cautelar de arresto de bem deferida não pode 

ser afetada e prejudicada pela recuperação judicial deferida 

posteriormente.3. Pois bem, diante de todo o contexto fático indefiro o 

pleito contido no petitório de Ref: 29, pelos motivos acima expostos.4. De 

outro giro, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20520 Nr: 558-59.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, FERNANDA CARVALHO BAUNGART. - OAB:15.370/MT., 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLAMBA CARNEIRO. - OAB:15.074/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão à f. 655, vejo por bem 

DESIGNA audiência de continuação da instrução para o dia 13/08/2018, às 

13h (horário oficial de Cuiabá-MT).

2. Intime-se o acusado, o(a)(s) Advogado(a)(s) de Defesa, o Ministério 

Público, e a testemunha arrolada pela defesa o Sr. Silvado Antônio da 

Silva.

3. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 1181-16.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no ofício de Ref: 32, em consonância com a cota 

ministerial na Ref: 45, motivo pelo qual, determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Rondonópolis – MT, para que naquela 

Comarca seja procedido a oitiva da testemunha Danilo Tenório dos Santos. 

Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.
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2. Ademais, diante da manifestação do membro do Ministério Público (Ref: 

45), prossiga o(a) Sr(a). Gestor(a) no integral cumprimento da decisão 

proferida na Ref: 13, sobretudo quanto a intimação do acusação para 

comparecer à audiência supra designada.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34865 Nr: 639-95.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Indefiro o peido retro, vez que não consta dos autos o CPF do 

executado, necessário para a realização de pesquisa e bloqueio de bens 

em nome do executado.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 06 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 563-71.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVANDO DA SILVA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT. LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 396-88.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PIMENTA CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27537 Nr: 655-20.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:OAB/MT 20910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c.c. art. 1º-B, Lei 

9.494/97).
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3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27378 Nr: 607-61.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAEL SANTINI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, com as partes já qualificadas.

2. A parte exequente requereu através de sua Advogada o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual (Ref: 

73).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 225-68.2015.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA LIMA RODRIGUES, DAIANI CRISTINA DA 

SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABÁ, 

BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT, INDEA MT, 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO MATEUS BARBOSA, CARTÓRIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS DE JUSCIMEIRA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 14.258-A

 Vistos.

1. Intime-se novamente a parte autora para manifestar-se acerca da 

juntada de Ref: 49, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43909 Nr: 1268-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. (...), vigilância ou 

atenção de outra pessoa para viver com dignidade?8. Agendada a data da 

perícia pelo(a) expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).9. Acostado o laudo pericial, intimem-se as 

partes, através de seus procuradores, para que manifestem acerca do 

laudo, podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 

(c inco)  d ias .10.  In t imem-se.  Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU EURIPEDES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por ALCEU 

ERIPEDES CINTRA, qualificada nos autos, em face da TELEFONICA BRASIL 

S.A. ambos identificados, buscando a parte reclamante, liminarmente, 

obrigar à reclamada a reestabelecer a linha telefônica do Autor, sob pena 

de cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 

2. A concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de 

Juizados Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese 

emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII 

Encontro Nacional. No caso concreto, verifica-se que os pedidos de 

antecipação de tutela confundem-se com o mérito da ação, motivo pelo 

qual não merecem guarida nesta fase de análise perfunctória. Desta 

forma, não estão presente os requisitos necessários para a antecipação 

da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível 

se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o 

que não se verifica nos autos. Também, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado. Assim, considerando a 

principiologia que ilumina os Juizados especiais, levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez 

que não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 5. Designe-se sessão de conciliação. 6. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 
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a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-49.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que tivera o fornecimento de energia elétrica suspenso por três 

dias, todavia, busca a parte reclamante reclamante a antecipação dos 

efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar a suspensão da 

cobrança da fatura referente ao mês de março de 2018. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010178-22.2012.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DE SOUZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIUDA QUEIROZ SILVA & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

Vistos. 1. Diante do da Certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada aos autos, 

onde registra a impossibilidade do cumprimento do objetivo da presente 

deprecada, não há mais motivo para a permanência da presente Carta 

Precatória, neste Juízo. 2. Atento ao que determina a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso - CNGC/MT, devolva-se a presente Carta Precatória, com as 

nossas homenagens. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ZAGO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por SONIA ZAGO 

CARDOSO, qualificada nos autos, em face do BANCO DO BRASIL S.A., 

também identificado, buscando a parte reclamante, liminarmente, obrigar o 

reclamado a se abster de continuar efetuando os descontos de 

empréstimos realizados nos seus rendimentos, visto que o referido 

empréstimo não foi contratado. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 

2. A concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de 

Juizados Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese 

emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII 

Encontro Nacional. No caso, estão presentes os requisitos necessários 

para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, 

que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados, os quais demonstram a cobrança de prestações de empréstimo 

não contratado pelo autor. Ademais, o dinheiro existente em 

conta-corrente e/ou poupança não é da instituição bancária, mas sim de 

propriedade do correntista, do consumidor, sendo que o banco, em 

princípio, não poderá efetuar nenhum débito, desconto, bloqueio ou 

caução, sob pena de infringência, dentre outros dispositivos legais, dos 

artigos 5º inciso XXXII, da Constituição Federal, e 51, incisos IV e XV, do 

Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, já que a reclamante está sendo privado de 
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significativa parcela de sua aposentadoria, o que poderá ensejar prejuízo 

de ordem material e emocional, uma vez que ao consumidor cabe eleger, 

nos momentos de dificuldades, as prioridades na utilização de seu 

dinheiro. Em matéria de defesa do consumidor, e considerando a 

principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da 

prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado 

neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, 

como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que 

se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar, contido na inicial, 

para o fim de determinar que o requerido deixe de efetuar descontos na 

aposentadoria da autora, SONIA ZAGO CARDOSO, CPF 503.406.031-00, 

em quanto durar a presente ação, sob pena de incorrer em multa 

cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia (artigo 84 e §§ do 

CDC), em benefício da parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-60.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Já que foram 

as apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal Única, com nossas homenagens. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

JOÃO PEDRO MARINHO DA SILVA, contra a sentença prolatada 

anteriormente, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os 

Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil 

possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário 

salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios 

de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência 

de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 55-10.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 

18403-0

 Processo em ordem, aguarde-se a realização de audiência já aprazada;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46609 Nr: 397-31.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.
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Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO, impondo ao acusado as seguintes 

condições:

I - pagamento para as vítimas Marli Correa da Silva e Valdinei Gomes 

Borges, através de depósito na conta única do Juízo, do valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), no prazo de até noventa dias.

O acusado sai ciente de que descumprida qualquer das condições acima, 

ou vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício. Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43701 Nr: 1115-96.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__54____, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70647 Nr: 1595-59.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66495 Nr: 961-97.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DONIZETE NUNES DOS SANTOS, 

LÚCIO PONCIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70469 Nr: 1490-82.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE AGUIAR BLANC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 119-83.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.156/159_, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66502 Nr: 966-22.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1405-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM, MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do MP e declaro o réu revel, considerando que foi intimado 

para a audiência e não compareceu ao ato.

Concedo o prazo de 05 dias para o denunciado justificar a sua ausência, 

comprovando documentalmente, e evitar os efeitos da revelia.

Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas Willian Henrique 

Santos Ribeiro e Marcos Gabriel Meurer.

Concedo o prazo de 05 dias para o Advogado de Defesa apresentar o 

endereço da testemunha Marcos Gabriel Meurer.

Redesigno a audiência para o dia 21/08/2018 às 13h. Saem os presentes 

intimados. Intime-se a testemunha Marcio Henrique Meurer.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 1643-18.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO FERREIRA MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.__17___, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 691-68.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em face de ABEL 

HERING NOGUEIRA e outros.

Verifica-se às fls.40/42 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução extra judice.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 13/04/2018.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo 

(13/04/2018), INTIME-SE a exequente para se manifestar, no prazo de dez 

(10) dias, sob pena de extinção do processo com resolução do mérito pelo 

pagamento, uma vez que o silêncio será interpretado como quitação do 

acordo.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 04 de junho de 2018

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66377 Nr: 923-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A-MT

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, a fim de declarar válida a execução. No entanto, defiro o 

pedido de apensamento da execução aos autos da ação revisional _nº 

959-35.2012.811.0109 – Código 60975_ e de suspensão da execução até 

o deslinde da causa.Apensem-se os autos de execução (50051) aos de 

ação revisional (Código 60975).Considerando que o embargante sucumbiu 

em seu pedido principal, de nulidade do processo de execução, 

condeno-o em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa.Traslade-se cópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 50051).Decorrido o prazo para eventual recurso, 

certifique-se, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s .  P u b l i q u e - s e ,  R e g i s t r e - s e , 

Intimem-se.Marcelândia-MT, 04 de junho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 251-48.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE LAMINADOS M.S EIRELI ME, 

JAIR FERREIRA DE LIMA, MARCIO R. SCHENATTO, TATIANE SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.51,a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42767 Nr: 219-53.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OLIVAMAR LTDA. E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B/MT.

 Vistos em correição.

Conforme consta nos autos, à fl. 79, a parte exequente compareceu nos 

autos requerendo a expedição de ofício a Receita Federal, objetivando o 

fornecimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias do executado, 

com a finalidade de buscar bens passíveis de penhora.

Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, vislumbro nos autos que houve a comprovação de ter 

a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis à obtenção da 

informação perquirida, tendo em vista que o Bacenjud (fls. 72/73) e 

Renajud (fls. 77/78) restaram infrutíferas, esgotaram-se todos os meios de 

localizar algum bem para garantir a dívida do exequente.

 Diante disso, DEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.

Expeça-se ofício a Receita Federal para que seja disponibilizada a 

Declaração sobre Operações Imobiliárias do executado, voltando frutífera 

a solicitação, INTIME-SE o exequente para no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Caso voltem sem êxito à resposta do ofício pela Receita Federal, 

INTIME-SE o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias promova 

diligência, para trazer aos autos rol de bens passíveis de penhora.

Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43111 Nr: 550-35.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Pires de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR o réu PASCOAL PIRES DE AGUIAR, já devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 

2º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que 

faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.Preclusa 

a decisão da pronúncia, façam os autos conclusos, para fins do artigo 

421 do diploma processual penal.Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se.Marcelândia-MT, 04 de junho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 1242-48.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARIA BACELAR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Código de 

Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do CPC, 

REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

INTIME-SE. CITE-SE.

Marcelândia-MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60007 Nr: 860-02.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de suspensão processual requerido à fl. 86, todavia, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista o tempo decorrido desde o 

pleito.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Certifique-se o decurso de prazo, após, volte concluso.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68788 Nr: 644-65.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaciara Motors Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls.26(Intimação Pessoal).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69214 Nr: 824-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCIANE KALYANE MATIAS ZALESKI, 

SAMELA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos em correição,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls. 115, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.08) para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Destarte, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO 

o Dr. ISRAEL GRELAK para promover a defesa do interesse da ré 

SAMELA RODRIGUES PEREIRA.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76477 Nr: 1252-92.2018.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por CLARICE 

BERALDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

lastreada na deliberação proferida nos autos 997-08.2016.811.0109 (fls. 

65/67).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70993 Nr: 108-20.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 
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de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o requerente para apresentar contestação à reconvenção, 

dentro do prazo legal.

Após, INTIME-SE o requerido para apresentar impugnação, dentro do 

prazo legal.

Decorrido o prazo acima, certifique-se. Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 1085-85.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 890-90.2018.811.0109

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIANE GRACIELI FERNANDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do CPC/2015.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste no feito quanto a presente liquidação de sentença, bem como 

para que se manifeste nos autos, apresentando os documentos 

necessários ao cálculo da condenação dos autos 881-12.2010.811.0109 

(Código 49056).

Após, encaminhem-se os autos a contadoria judicial para que proceda ao 

cálculo de liquidação de sentença, devendo a contadora, se entender 

necessário, solicitar ajuda à Previlândia, motivo pelo qual, determino à 

Secretaria que oficie o citado órgão municipal caso necessário.

Realizado o cálculo, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50051 Nr: 588-08.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO, Antônio Carlos 

Borin, Marcia Soffa Borin, VERENICE LUPATINI SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos em correição.

Apensem-se os presentes autos ao de código 60975.

Em seguida, aguarde-se decisão no citado processo.

Marcelândia-MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64539 Nr: 1369-25.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. V. NOGUEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA-

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo em Ação de Cobrança de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de Z. V. NOGUEIRA & Cia 

Ltda, todos devidamente qualificados.

Com o pedido, anexaram documentos nos autos, com as devidas outorgas 

e anuências das partes.

Decido.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria, e, 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas 

cláusulas e condições encontram-se em anexos, fazem parte integrante 

desta decisão, o que faço com fundamento no Artigo 487, III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

Em síntese: a parte requerida se comprometeu a pagar o valor de R$ 

9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais) em parcela única 

com vencimento para 26/03/2018,para quitação do débito em aberto. 

Parcela única, no valor de R$ 1.679,01 (um mil seiscentos e setenta e 

nove reais e um centavo) concernente às custas iniciais, com vencimento 

em 26/03/2018 e honorários também em parcela única no valor de R$ 

999,34 ( novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) 

com vencimento em 26/03/2018.

O não cumprimento do acordo entabulado até a data supra citada, 

rescindirá a presente transação.

Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o decurso de prazo. Arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.

Sem custas.

P.R.I.C.

Marcelândia, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65433 Nr: 493-36.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 397-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE LAMINADOS M S EIRELI ME, JAIR 

FERREIRA DE LIMA, TATIANE SCHENATTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOM RETIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 824-86.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON HILÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74283 Nr: 1911-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOPPING VARIEDADES EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de fl. 24, DEFIRO o pedido da parte autora, e reitero a 

decisão liminar de fl. 15, para que o requerido cumpra a determinação no 

prazo de 05 dias, sob pena de majoração da multa diária.

No mesmo ato, DETERMINO a citação/intimação da parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo legal.

Após, certifique-se o decurso do prazo se necessário, voltem os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44721 Nr: 477-29.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LOCATELLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ PERUZZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROSA - 

OAB:21.797, HÉLIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:139527, RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 dias, dizer se pretende 

produzir a complementação da pericia e arcar com as custas, uma vez 

que possui o ônus da prova.

 Após, caso positivo, Intime-se o senhor perito para apresentar o valor da 

pericia a ser realizada.

Caso negativo voltem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72871 Nr: 1176-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E 

LUBRIFICANTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo legal, quanto à 

contestação e documentos apresentados (fls. 244/250).

Decorrido o prazo acima, certifique-se. Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62211 Nr: 896-73.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEH, CLEONICE GOMES PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

CLEONICE GOMES PEREIRA NEVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à 

(fls. 66/68).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73917 Nr: 1720-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e 

demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, 

CONDENO JOÃO NETO CAVALCANTE, antes qualificado, pela prática da 

conduta ilícita de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, previsto no art. 217-A do 

CP.DA FIXAÇÃO DAS PENASPasso à DOSIMETRIA DA PENA em relação 

ao acusado JOÃO NETO CACALCANTE, mediante análise das 

circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 do Código Penal.A 

culpabilidade do acusado é evidente, em face do conjunto probatório já 

ressaltado nesta decisão, contudo já é elemento do próprio tipo penal, 

nada havendo a valorar. O denunciado possui bons antecedentes. O 

motivo é próprio do tipo, satisfazer a própria lascívia. As circunstâncias 

em que ocorreram os fatos foram normais a crimes dessa natureza, cujas 

consequências são aquelas esperadas. Não há o que se valorar quanto 

ao comportamento da vítima.Assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos de 

reclusão.Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como 
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causas de aumento e de diminuição.Desta forma, torno definitiva a pena 

de:a)João Neto Cavalcante:a.Estupro de Vulnerável: 08 (oito) anos de 

reclusão;DETRAÇÃO DA PENA FÍSICA JÁ CUMPRIDA NO CÁRCEREPor 

força do artigo 1º da Lei 12.736, de 30.11.2012, há a necessidade da 

determinação da detração da pena já cumprida para efeito de fixação do 

regime inicial de cumprimento da reprimenda. Pois bem. O acusado foi 

preso em flagrante em 17/10/2017, permanecendo custodiado até a 

presente data, totalizando 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de 

prisão provisória, período esse que deve ser detraído da pena imposta, o 

que ora faço, para fixar em definitivo a pena privativa de liberdade que 

restam cumprir em:a)João Neto Cavalcante: 07 (sete) anos e 05 (cinco) 

meses e 07 (sete) dias de reclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47351 Nr: 1137-86.2009.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVA MEGA DE MAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SADAO MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

155____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 1175-64.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRISSA MADEIRAS LTDA - ME, LEONEL DE 

ALMEIDA, MAGALI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48587 Nr: 412-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 2658-71.2006.811.0109

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 1551-40.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE GRÃOS AGRONEGOCIOS E 

CORRETAGEM CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46186 Nr: 1951-35.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.__45_____, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60185 Nr: 125-32.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUMAR ALIMENTOS LTDA, MARCOS NOVAES 

DESIDÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO este feito para intimar o advogado Jadeir Cangussu Nogueira 

para efetuar a devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias sob pena de 

cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1359-78.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA, ELISABETE FARDIN, WALMIR MUNIZ ARANTES, 

ALEX CURI, CARLOS ALBERTO XAVIER R. CASULA, MARILENE BECKER 

TEIXEIRA, FRANCISCA DA SILVA VIEIRA, EDIVAN VIREIRA LIMA, EDILEIDE 

R. FERNANDES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos em correição.

Consubstanciado ao pedido do requerente à fl.160, defiro o pleito.

Destarte, retire da pauta a audiência agendada para o dia 06/06/2018, 

ainda, designo nova data de instrução para a data de 29 de agosto de 

2018, às 15:00 horas.

Inclua-se nos autos o nome do causídico peticionante, sendo o atual 

procurador dos requeridos, devendo as intimações ser exclusivamente 

endereçados a este.

Ainda, as partes ficam responsáveis em intimar as testemunhas a serem 

arroladas, nos termos do art.455, CPC.

Em tempo, neste ato, a advogada do autor (Dra. Vânia Santos de Souza 

Dornelles) sai intimada da presente redesignação.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 734 de 833



 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:Vistos, etc.Ausentes preliminares, fixo como pontos 

controvertidos os seguintes:Se o requerente exerceu/exerce a posse do 

imóvel objeto dos autos (Fazenda Fortaleza)? Desde quando estão na 

posse?Por quanto tempo exerceu/exerce a posse do imóvel citado?Se o 

requerido esbulhou/turbou a posse do requerente?Se o imóvel citado 

nestes autos é o mesmo dos autos 41579, em que o requerente ingressou 

face ao Edson Politano?As provas que serão produzidas são as 

seguintes: testemunhal, depoimento pessoal do requerido, documental e 

pericial.Defiro o pedido de prova pericial a fim de comprovar se houve 

danos materiais na área discutida nos autos.Defiro o pedido de prova 

emprestada dos autos 41579, devendo o requerido, no prazo de 15 dias, 

peticionar mencionando quais peças ou documentos quer que seja 

transladado dos autos.Designo a data de 19/09/2018 às 13h30 para a 

audiência de instrução e julgamento, devendo as partes trazer as suas 

testemunhas independentemente de intimação ou requerer em Juízo, 

justificando, a necessidade de intimação pelo Juízo, com antecedência de 

20 dias da audiência. Saem os presentes intimados.Quanto ao pedido de 

revigoramento da liminar, voltem os autos conclusos, com urgência, para a 

decisão.NOMEIO o Dr. FABIANO ANDRÉ PETTER, engenheiro agrônomo, 

perito judicial, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200 – 

Setor Industrial – Sinop/MT, CEP: 78.557-267 - telefone: (66)99976-2325, 

para a realização de perícia para verificar se houve dano na área objeto 

dos autos, bem como, havendo, avaliar o prejuízo. Intime-se o perito acima, 

para no prazo de 20 (vinte) dias, tomar ciência da área a ser avaliada, 

bem como, após, informar o valor de seus honorários. Em seguida, 

intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

honorários.Expeça-se carta precatória para as testemunhas que não 

residem na Comarca.(...). Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo. 06 de junho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67772 Nr: 170-94.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61724 Nr: 431-64.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELÂNDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 420-35.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P B COSTA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46191 Nr: 1956-57.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L.C. DE MORAES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-22.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA NÚMERO DO 

PROCESSO: 8010062-22.2015.8.11.0109 REQUERENTE: JOSIAS PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO DESPACHO CUMPRA-SE, com urgência, a decisão ID nº 5695036. 

Marcelândia/MT, 29/05/2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-75.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Número do Processo: 

8010063-75.2013.8.11.0109 REQUERENTE: MARISTELA ALVES TEIXEIRA 

02735630927 REQUERIDO: TIAGO OLIVEIRA DA SILVA CUMPRA-SE, com 

urgência, o item 1 da decisão ID nº 5700191, a seguir transcrita: "1) Ante o 

teor da sentença, nos termos do artigo 52, IV da Lei nº 9.099/95, 

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado, para que pague o 

valor constante da sentença, acrescido de juros e correção monetária, 

num prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido na multa 10% 

(dez por cento) , ao valor da condenação." Decorrido o prazo, 

comprovado ou não o pagamento, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Marcelândia/MT, 29 de maio de 2017. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-60.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TIAGO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010064-60.2013.8.11.0109 REQUERENTE: MARISTELA ALVES TEIXEIRA 

02735630927 REQUERIDO: MANOEL TIAGO MENDES DA SILVA 

INTIMEM-SE as partes do teor da sentença ID nº 5700219. Às 

providências. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-45.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICOM M. RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010065-45.2013.8.11.0109 REQUERENTE: MARISTELA ALVES TEIXEIRA 

02735630927 REQUERIDO: MAICOM M. RODRIGUES CUMPRA-SE, com 

urgência, o item 1 da decisão ID nº 5700249, a seguir transcrito: "1) Ante o 

teor da sentença, nos termos do artigo 52, IV da Lei nº 9.099/95, 

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado, para que pague o 

valor constante da sentença, acrescido de juros e correção monetária, 

num prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido na multa 10% 

(dez por cento) , ao valor da condenação. " Decorrido o prazo, 

comprovado ou não o pagamento, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Marcelândia/MT, 29 de maio de 2017. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-30.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS R. BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010066-30.2013.8.11.0109 REQUERENTE: MARISTELA ALVES TEIXEIRA 

02735630927 REQUERIDO: DOMINGOS R. BORGES INTIME-SE o requerido, 

com urgência, do teor do item 1 da decisão ID 5700261, a seguir transcrita: 

"1) Ante o teor da sentença, nos termos do artigo 52, IV da Lei nº 

9.099/95, INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado, para que 

pague o valor constante da sentença, acrescido de juros e correção 

monetária, num prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido na 

multa 10% (dez por cento) , ao valor da condenação." Após, comprovado 

ou não o pagamento, voltem os autos conclusos. Às providências. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ARLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-64.2016.8.11.0109 REQUERENTE: PAULO ARLINDO REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Tendo em vista que foi encontrado um valor inicial 

(saldo capital inicial) de R$ 17.985,04 na conta judicial vinculada a este 

processo e considerando que já foi expedido alvará para transferência do 

valor de R$ 12.665,36 para a conta do requerente, que ainda está sendo 

processado no SisconDJ, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

05 dias, manifeste sobre a origem e destinação deste valor sobressalente, 

considerando que o Banco Itaú depositou o valor de R$ 12.665,36 e não 

há nos autos comprovação de outro depósito. Após, voltem os autos 

conclusos para que se dê integral cumprimento à decisão anterior. 

Marcelândia, 03 de julho de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60645 Nr: 609-47.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Vistos em correção.

 Trata-se de termo circunstanciado contra SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO 

pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 51, da Lei 9.605/98.

Oferecida e aceita a proposta de suspensão condicional do processo, fl. 

39, ficou estabelecido à suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) 

anos condicionado ao cumprimento de várias obrigações, dentre elas, 

comparecimento trimestral em juízo durante o tempo do sursi.

 Dessa forma, o Ministério Público pugna pela revogação do beneficio da 

suspensão condicional do processo e pelo prosseguimento do feito.

É, em síntese, o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que deve ser revogada a suspensão 

condicional do processo concedida ao réu, uma vez que houve infração à 

regra contida no artigo 89, § 4°, da Lei 9.099/95.

 Destarte, conforme consta nos autos, o beneficiário SIDNEY DE SOUZA 

GUERREIRO, de fato, sem qualquer justificativa, deixou de cumprir 

integralmente as condições impostas na concessão do benefício.

Desta forma, REVOGO a suspensão condicional do processo em relação 

ao acusado, determinado o regular prosseguimento do feito.

Nesse norte, CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60967 Nr: 951-58.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Vistos em correção.

 Trata-se de termo circunstanciado contra SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO 

pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 51-A, da Lei 9.605/98.

Oferecida e aceita a proposta de suspensão condicional do processo, fl. 

61, ficou estabelecido à suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) 

anos condicionado ao cumprimento de várias obrigações, dentre elas, 

deveria ser entregues de 06 (seis) colchões de berço à Creche Sagrada 

Família, a qual não foi cumprida, conforme informação de (fl. 84) e 

comparecimento trimestral em juízo durante o tempo do sursi, o que não o 

fez.

Dessa forma, o Ministério Público pugna pela revogação do beneficio da 
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suspensão condicional do processo e pelo prosseguimento do feito.

É, em síntese, o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que deve ser revogada a suspensão 

condicional do processo concedida ao réu, uma vez que houve infração à 

regra contida no artigo 89, § 4°, da Lei 9.099/95.

 Destarte, conforme consta nos autos, o beneficiário SIDNEY DE SOUZA 

GUERREIRO, de fato, sem qualquer justificativa, deixou de cumprir 

integralmente as condições impostas na concessão do benefício.

Desta forma, REVOGO a suspensão condicional do processo em relação 

ao acusado, determinado o regular prosseguimento do feito.

Nesse norte, CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68856 Nr: 2106-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Processo nº 2106-17.2017.811.0111

 Código nº 68856

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Analisando os autos, verifico que o acusado constituiu advogado, sendo 

assim, intime-se o patrono constituído para apresentar defesa prévia, no 

prazo legal, nos termos da decisão de Ref. 04.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 930-37.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 61834.

Processo nº 930-37.2016.811.0111.

Vistos em correição.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa do acusado 

sob o fundamento de que a sentença é omissa à medida que não fixou os 

valores referentes aos honorários advocatícios do Defensor Dativo.

 Assiste razão ao requerente.

No caso em comento, verifico que o inconformismo do embargante no 

tocante à sentença prolatada é com objetivo de que seja corrigida 

omissão.

Analisando os autos, verifico que, de fato, não houve menção à fixação 

dos valores devidos ao Defensor Dativo nomeado nos autos.

Assim, conheço dos embargos de declaração ofertados e, acolho-os, 

reconhecendo a omissão apontada.

Diante disso, acrescento à sentença prolatada os seguintes termos:

(...)Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo, FIXO os honorários advocatícios em 10 (dez) URH, em 

conformidade com tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Mato 

Grosso.

Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, Dr. Arlon de Souza Porto– OAB 17.958, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.(...)

No mais, persiste a sentença tal como está lançada. Publique-se. 

Registre-se.

 Intimem-se as partes da nova decisão.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 441-63.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Lurdes Mendes da Rosa Curti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à FRANCISCA 

LURDES MENDES DA ROSA CURTI, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 

2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – 

DIB – em 10.01.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

RMA em um salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: FRANCISCA LURDES 

MENDES DA ROSA CURTI.Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por 

Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício 

(DIB): Data do requerimento administrativo (10.01.2017);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69519 Nr: 2485-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDL, ADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69519

Processo nº 2485-55.2017.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref. 11.

Defiro o requerimento de Ref. 22.

Para tanto, cumpra-se integralmente a sentença retro e inexistindo 
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requerimentos, arquivem-se os autos com as baixa e anotações 

necessárias.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33862 Nr: 1172-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDA, FBDAM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1172-06.2010.811.0111 (Código 33862)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Franciane Batista de Assis

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exequente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) 

- DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente às f.49-v e AUTORIZO a pesquisa de bens do 

executado via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36398 Nr: 1239-34.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdAL-M, JR, IFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Autos nº 1239-34.2011.811.0111 (Código 36398)

Vistos em correição.

Dada a ausência de informação confidencial, retire-se o sigilo.

Intime-se a parte exequente para tomar ciência do resultado da pesquisa 

via INFOJUD, bem como para dar prosseguimento ao feito.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 3793 Nr: 700-44.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL, AdJLTdA, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 700-44.2006.811.0111 (Código nº 3793)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Supermercado Chopin Ltda. e outro.

Vistos em correição.

No presente caso a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias à localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens, via sistema INFOJUD.

Neste sentido o AgRg no REsp 1135568/PE – Agravo Regimental no 

Recurso Especial 2009/0070047-6 – Ministro João Otávio de Noronha.

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, AUTORIZANDO a 

pesquisa de bens da parte executada, via INFOJUD.

Intime-se a parte exequente para que tome ciência do resultado da 

pesquisa. Tramite-se em segredo de justiça, nos termos do art. 477 da 

CNGC.

Matupá (MT), 4 de junho de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31269 Nr: 308-02.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/120 (Código 31269)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valmor Zanette

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica: AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O 

STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do 

executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência 

de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido 

esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. 

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA (1123) - DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente e AUTORIZO a pesquisa de bens do executado 

via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Desde já, contudo, INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via ANOREG, 

considerando que, apenas quando esgotadas as vias ordinárias o Poder 

Judiciário pode ser acionado para esse fim. No caso, em relação à 

pesquisa de bens imóveis do executado, a parte exequente não 

demonstrou esforço com resultado sem êxito, apto a justificar o 

deferimento do pedido.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32288 Nr: 1304-97.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 738 de 833



Maria Helena dos Santos Souza -Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2009/25 (Código 32288)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Itamar Gomes

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exequente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) 

- DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente às f.55-v e AUTORIZO a pesquisa de bens do 

executado via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 1100-53.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves da Costa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/395 (Código 32082)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fachini S.A.

Executado: Geraldo Alves da Costa Júnior

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exequente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) 

- DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente e AUTORIZO a pesquisa de bens do executado 

via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58526 Nr: 1389-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIA HIDALGO BELIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1389-73.2015.811.0111 (Código 58526)

Classe – Assunto: Ação de Execução

Exequente:SICREDI NORTE - MT

Executada: Victoria Hidalgo Belido

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (ref.40).

 Expeça-se a missiva ao Juízo Deprecado para cumprimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52883 Nr: 1017-95.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDCM, APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1017-95.2013.811.0111 (Código 52883)

Vistos em correição.

Dada a ausência de informação confidencial, retire-se o sigilo.

Intime-se a parte exequente para tomar ciência do resultado da pesquisa 

via INFOJUD, bem como para dar prosseguimento ao feito.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33854 Nr: 1164-29.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES CENCI, Euclides Cenci - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1164-29.2010.811.0111 (Código 33854)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Euclides Cenci e Outro

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exequente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) 

- DJe 28/05/2010)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 739 de 833



Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente e AUTORIZO a pesquisa de bens do executado 

via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 1266-22.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHV&CL, JMDS, PHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2008/150 (Código 30815)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: PH Vieira & Cia Ltda

Vistos em correição.

Dada a ausência de informação confidencial, retire-se o sigilo.

Intime-se a parte exequente para tomar ciência do resultado da pesquisa 

via INFOJUD, bem como para dar prosseguimento ao feito.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33894 Nr: 1204-11.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES CENCI, Euclides Cenci - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1204-11.2010.811.0111 (Código 33894)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Euclides Cenci e Euclides Cenci ME

Vistos em correição.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. 

SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA 

EXCEPCIONAL.

1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que o exequente obtenha informações sobre a 

existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após 

terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via 

extrajudicial.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) 

- DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente às f.43-v e AUTORIZO a pesquisa de bens do 

executado via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, intime-se a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51649 Nr: 1544-81.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1544-81.2012.811.0111 (Código 51649)

Exequente: FUNASA

Executado: Sérgio Muniz Bernardes

Vistos em correição.

Dada a ausência de informação confidencial, retire-se o sigilo.

Intime-se a parte exequente para tomar ciência do resultado da pesquisa 

via INFOJUD, bem como para dar prosseguimento ao feito.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50881 Nr: 771-36.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAES COMERCIO DE AGRO INSUMO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3.277-A, JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - OAB:3418 A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB: 12080 A, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - 

OAB:15.631/MT

 Processo nº 771-36.2012.811.0111 (Código 50881)

Classe – Assunto: Obrigação de Não Fazer

Requerente: Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda

Requeridos: Kuranishi & Paes Ltda ME

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer, cumulada com pedido 

cautelar de busca e apreensão de coisa e indenização por danos morais, 

proposta por Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda em face de Kuranishi 

& Paes Ltda ME, ambas qualificadas nos autos.

Os autos foram sentenciados às f.137/138-v pelo Magistrado que me 

antecedeu, o qual julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, o qual restou 

provido para anular a sentença e determinar a realização da instrução 

processual (f.160).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

As partes manifestaram interesse na produção de provas documental e 

testemunhal, as quais já foram deferidas.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 05 de 

setembro de 2018, às 13h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Assim, intimem-se as partes para indicarem o rol das testemunhas a 

serem inquiridas em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, a partir da ciência do presente despacho.

Consigne-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo (CPC, art.455, “caput”).

Atente-se a Secretaria do Juízo para o cadastro e intimação dos 

causídicos das partes, pelo sistema eletrônico, sob pena de nulidade do 

ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69267 Nr: 2348-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSCS, ACRS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2348-73.2017.811.0111 Código nº 69267Vistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (Ref. 36), bem como 

a renúncia de Ref. 37, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Agassis Favoni 

de Queiroz, NOMEIO como defensor dativo o causídico Dr. IVAINE MOLINA 

JÚNIOR para patrocinar os interesses da parte requerente.Tomando em 

conta a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ(...)Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 05 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 425-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 425-12.2017.811.0111 (Código 65897)

Classe – Assunto: Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Osvaldecir Teruel

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pelo requerente (ref.22).

Diligencie-se por meio do sistema RENAJUD para promover a baixa na 

constrição judicial veicular.

Após, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 1137-36.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA MARIA PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1137-36.2016.811.0111.

Código Apolo 62251.

Vistos em correição.

Tendo em vista que até o presente momento não foi realizado estudo 

social, DETERMINO a notificação da Assistente Social credenciada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize referido estudo junto à residência 

da parte autora, devendo verificar e registrar as condições 

socioeconômicas do núcleo familiar, apontando demais observações que 

reputar necessárias.

Com aporte do relatório de estudo social, INTIME-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, se manifestar.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas pela requerida.

Cumpridas as determinações anteriores, volvam-me os autos conclusos 

para deliberações.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Matupá-MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55391 Nr: 1450-65.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIVAN RODRIGUES MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1450-65.2014.811.0111 (Código 55391)

Classe – Assunto: Ação Anulatória

Requerente: Claudivan Rodrigues Menezes

Requerido: J. B. Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos em correição.

Não obstante a manifestação do petitório retro, não há sentença proferida 

nos presentes autos, de modo que a pretensa habilitação do requerente 

nos autos da ação civil pública em trâmite perante a Comarca de Peixoto 

de Azevedo (MT) resta prejudicada.

Intime-se a parte requerente para dar o adequado prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 2683-29.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2683-29.2016.811.0111.Código Apolo 65022.Vistos em 

correição.Tendo em vista que até o presente momento não foi realizado 

perícia médica, bem como estudo social, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) 

Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.Conforme dispõe o artigo 

1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observado o limite máximo 

estabelecido na tabela da referida resolução, a qual estabelece como 

valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito.Levando em 
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conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. 

Perito.Outrossim, NOTIFIQUE-SE a Assistente Social credenciada para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo social junto à residência da parte 

autora, devendo verificar e registrar as condições socioeconômicas do 

núcleo familiar, apontando demais observações que reputar necessárias.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74125 Nr: 1058-86.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON RODRIGUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1058-86.2018.811.0111 (Código 74125)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Mailon Rodrigues do Amaral

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Mailon Rodrigues do Amaral, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.8).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69682 Nr: 2561-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2561-79.2017.811.0111 (Código 69680)Classe – 

A s s u n t o : A l i e n a ç ã o  F i d u c i á r i a R e q u e r e n t e : B a n c o  F i n a s a 

S.A.Requerido:Jonas José RodriguesVistos em correição.Trata-se de 

pedido de busca e apreensão embasado em contrato garantido por 

alienação fiduciária, pelo qual o requerente Banco Finasa S.A., pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse de Jonas José Rodrigues, em 

decorrência do contrato de financiamento de bens com garantia fiduciária, 

em que se vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente.(...) 

Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69.Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).(...) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 05 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 3530-94.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos sobre o laudo pericial médico juntado, no prazo 

de 10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71827 Nr: 3552-55.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos sobre o laudo pericial médico juntado, no prazo 

de 10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 3428-72.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos sobre o laudo pericial médico juntado, no prazo 

de 10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 534-94.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17238/O, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:19949/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56630.

Processo nº 534-94.2015.811.0111.

Vistos em correição.

 Considerando o trânsito em julgado do acórdão, certificado à Ref. 53, bem 

como ante o teor da petição de Ref. 57, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS 

para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à parte 

autora, conforme o teor do acórdão de Ref. 43, sob pena de 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73983 Nr: 965-26.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Lima 

Barros - OAB:8068/O, THIAGO NOGUEIRA SANDOVAL - OAB:256012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 965-26.2018.811.0111 (Código 73983)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Adriana Perpétua de Sousa Pace ME

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição retro, informando que os litigantes 

firmaram acordo, devolva-se a missiva ao Juízo Deprecante, grafando 

nossos cordiais cumprimentos, com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69565 Nr: 2501-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO FLORIANO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2501-09.2017.811.0111 (Código 69565)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Alta Floresta (MT)

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro, informando que diligência restou 

negativa para localização do bem a ser apreendido, devolva-se a missiva 

ao Juízo Deprecante, grafando nossos cordiais cumprimentos, com as 

baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 576-12.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA MONTAGEM E MANUTEÇÃO 

INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 576-12.2016.811.0111 (Código 60973)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: Vitória Montagem e Manutenção

Vistos em correição.

Inobstante a manifestação contrária do requerente, lastreada pela 

jurisprudência colacionada no petitório retro (ref.38), reputo imprescindível 

a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo 

e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, 

sendo requisito indispensável para conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva.

Assim, intime-se, pela derradeira vez, a parte requerente para apresentar 

o contrato original, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75075 Nr: 1496-15.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVES FERREIRA RODRIGUES, MARIA 

APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o 

(a) Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante 

nesta Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 2455-20.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDL, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tereza de Assis Fernandes - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 2455-20.2017.811.0111 (Código 69464)

Classe – Assunto: Medida de Proteção e Guarda

Requerente: Jurema Pereira da Luz

Requeridos: Eriberto dos Santos e Fabiana Aparecida Ramos de Lima

Vistos em correição.

Defiro o requerimento ministerial (ref.53).

Notifique-se a equipe multidisciplinar para realizar derradeiro estudo 

psicossocial na residência dos requeridos, confome manifestado pelo 

Ministério Público, com intuito de avaliar a convivência de Emili com os 

guardiões, devendo ser remetido relatório conclusivo à este Juízo no 

prazo de 45 dias. Em complementação, determino a realização de visita 
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pela equipe multidisciplinar à Sra. Jurema Pereira da Luz, a fim de que seja 

apurada a convivência de Emili com a sua família extensa.

 Tendo em vista a declinação da nomeação, nomeio a causídica Dra. 

Andréia Ferdinando Varea para patrocinar os interesses dos requeridos, 

apresentando a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, urgentemente, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65742 Nr: 339-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado do réu, para, no prazo legal, 

apresentar memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61789 Nr: 912-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR PASCOAL ALBERTO, TIAGO 

SCHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, CEZAR CALINOSKI JUNIOR - OAB:18658

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao(s) advogado(s) do(s) réu(s), para, no 

prazo legal, apresentar(em) memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50226 Nr: 82-89.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA OSTEMBERG BOBADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50226

Processo nº 82-89.2012.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Nilza Ostemberg Bombadilha

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da Impugnação à Execução de fls. 

188, após, expeça-se a respectiva RPV.

No mais, quanto à manifestação de fls. 200-201, intime-se a parte autora 

para comprovar o alegado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá, 04 de junho de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 1614-69.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1614-69.2010.811.0111

 Código nº 34304

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Requerido: Artur Dias Freitas

Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação pela parte recorrente, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para, querendo, apresentarem contrarrazões, 

no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso com as homenagens deste Juízo (artigo 1.010, §3º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 510-08.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- EPP, MELICIA FERREIRA DE CAMPOS, IDELFONSO RODRIGUES 

MOREIRA, FRANCISCO CARLOS MICHELON, DALVA MARIA FERREIRA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Cláudio Policarpo - 

OAB:8796-B/MT

 Autos nº 510-08.2011.811.0111

Código nº 35669

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Nortão Produtos Agropecuários Ltda. – EPP

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição de fls. 56, 

INDEFIRO o requerimento da parte exequente.

Diante disso, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à 

quitação do débito.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50401 Nr: 267-30.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCI TEREZINHA JABLONSKI RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT- GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - OAB:42.682, 

SANDRA CALABRESE SIMÃO - OAB:13271

 Código nº 50401

Processo nº 267-30.2012.811.0111.

Requerente: Dulci Terezinha Jablonski Rauber

Requerido: GVT Global Village Telecom Ltda.

Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 

1.010, §1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens e 
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cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 36-66.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JULIO ALVES TEIXEIRA, SILMAR PAULO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51888

Processo nº 36-66.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Madefort Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da correspondência devolvida de 

fls. 80, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8933 Nr: 379-09.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Lubrificantes Anhanguera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAPITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/412

 Código nº 8933

Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): Comercial de Lubrificantes Anhaguera Ltda.

Executado(s): Júlio Capitani

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 188.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 10107 Nr: 595-67.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 Código nº 10107.

Processo nº 2006/321.

 Classe – Assunto: Execução

Exequente(s): Banco do Brasil S/A

Executado(s): Gilson Luiz Davi

 Vistos em correição.

Desarquivados os autos, INTIME-SE a exequente para se manifestar no 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, sem manifestação da parte exequente, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27192 Nr: 116-74.2006.811.0111

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Bom Solo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimésio José Rodrigues Kappes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 200/640 (Código 27192)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente:Fabiano Gaviolli Fachini

Executado: Jaimésio José Rodrigues Kappes

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30764 Nr: 1211-71.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERVET DO BRASIL VETERINÁIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B MT

 Processo nº 2008/347

 Código nº 30764

Classe – Assunto: Execução

 Exequente:Intervet do Brasil Veterinária Ltda.

Executado: Nortão Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

localização de bens, via Renajud e Infojud, em nome da parte executada, 

eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para localizar bens 

passíveis de penhora suficientes para satisfação do crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna. Vide REsp 1347222/RS RECURSO ESPECIAL 

2011/0249493-7 - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 

02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a pesquisa de bens nos termos em que requerido. Intime-se a 

parte exequente para que tome ciência do resultado.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30659 Nr: 1116-41.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elizabeth Malinowski, Roni Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB-MG 30.325, JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - OAB:84983/MG, 

MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:OAB-MG 79.064, MAURO 

RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/302 (Código 30659)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Nidera Sementes Ltda

Executado: Carla Elizabeth Malinowski e Roni Novelli

Vistos em correição.

Tendo em vista a constituição de novo patrono (f.153), reitere-se pela 

derradeira vez a intimação da parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34483 Nr: 1795-70.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEY DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 1795-70.2010.811.0111 (Código 34483)Classe – 

Assunto:Execução FiscalExequente: Município de Matupá (MT)Executado: 

Franciney Dias da SilvaVistos em correição.Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade oposta pelo executado, por meio de sua curadora 

especial, em face do Município de Matupá (MT), (....) É o relatório. 

Fundamento e decido.Impertinente a exceção de pré-executividade oposta 

pelo executado.Nos termos do artigo 7º da Lei 6.830/80 “o despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I – citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º”, sendo a citação por edital 

a modalidade derradeira, uma vez esgotadas as tentativas de citação do 

executado por carta ou mandado.Ademais, sendo desconhecido o 

paradeiro do executado, legítima sua citação, por edital, sendo, inclusive, 

nomeada como curadora especial deste para defender-lhe, em estrito 

atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.Não há que 

se falar, outrossim, em prescrição em decorrência da suposta inexistência 

de citação válida, eis que superada a discussão judicial acerca da 

legitimidade da citação por edital e, portanto, da exigibilidade das CDA’s 

executadas.Sobre o assunto, a decisão de f.58-61 determinou exclusão 

das CDA’s prescritas, prosseguindo o feito em relação as demais 

certidões.Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado Franciney Dias da Silva.Assim, não havendo pagamento ou 

adotada conduta equivalente, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente e determino o bloqueio de eventuais ativos financeiros em 

nome da parte executado, via sistema BACENJUD.Sendo exitosa a 

tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor.Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.Intimem-se as partes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 04 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2061-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 2061-13.2017.811.0111 (Código 68767)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jhonatan Rodrigues Gusmão

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 025/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 776-87.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:23125 O, 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Processo nº 776-87.2014.811.0111 (Código 54543)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Marcelo Antonio Balbinot

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 025/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13h15min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 25/2018-DF

 O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Nobres, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a nomeação da Sra. Neiva Bruno de Almeida, para 

exercer em Comissão, o Cargo de Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara da 

Comarca de Diamantino.

 RESOLVE:

EXONERAR NEIVA BRUNA DE ALMEIDA, matrícula n. 23536, portador do 

RG n. 14012103 e CPF n. 958.325.991-87, do cargo de Assessor de 

Gabinete II do Gabinete do Juiz - Comarca de Nobres - SDCR , a partir de 

04/06/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nobres, 4 de junho de 2018

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 682-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciana dos Reis Carvalho, Livercina dos Reis e 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Zeferino da Cruz, Caio Manoel da Cruz, 

Maria Domercê da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam as partes intimadas do Ofício n. 086/2018/IPC/DNA., 

anexado às fls. 98/99, bem como da designação da vistoria prévia do 

Perito ao jazido designada para o dia 19 de Julho de 2018, às 10 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 3767-17.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 27, fica a perícia médica 

designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 13 horas.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 2076-02.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Nasser Manfrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antônio da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/O, Francisco Anis Faiad - OAB:3520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 1658-64.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortília de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 38, fica a perícia médica 

designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 13 horas e 30 minutos.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 4022-72.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dolvino Alves Pereira, Maria do Carmo 

Aparecida, Liziane Aparecida Viana Langer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora acerca da petição de Ref: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 454-14.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Alvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e, 

consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora aposentadoria por 

invalidez, a partir do ajuizamento da ação 01/03/2017, devendo incidir 

sobre os valores: a)a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei 

nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização monetária 

pela TR e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança;b)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), 

juros monetários pelos índices da caderneta de poupança.Concedo 

TUTELA ANTECIPADA para determinar a implementação da aposentadoria 

por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, 

I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não sujeita a reexame necessário 

em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos.Sentença publicada em audiência, saem intimados a requerente e 

seu patrono. Intimem-se o requerido.Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.JOSÉ MAURO NAGIB 

JORGEJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 1827-51.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oséias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora conforme determinado à Ref: 58.

Comarca de Nortelândia

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 596-78.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE ARAUJO PINOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após efetivada a medida 

liminar, CITE-SE a parte promovida constando do mandado que: a) 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) no 

prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca.DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 

212 do CPC, pois sua aplicação é ex vi legis, portanto, despicienda 

autorização judicial.Por ora, NÃO AUTORIZO a expedição de ofício ao 

DETRAN, conforme requerido.DETERMINO que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30979 Nr: 96-85.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:OAB/MT 12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação por Morte com Antecipação de Tutela proposta por 

Dirce Maria Carrijo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Designou audiência de instrução e determinou-se a citação do requerido à 

fl. 40.

Realizada audiência á fl. 82.

 Proferida sentença julgada procedente ao pedido da inicial, determinando 

ao requerido, implantação do benefício da pensão vitalícia, no prazo de 30 

(trinta) dias (fls. 83/85). Bem como, sentença transitada e julgada, 

conforme certidão á fl. 90.

A requente ás fls. 92/94, informou que haveria valores atrasados, 

conforme tabela em anexo.

Assim, o requerido concordou com os cálculos apresentados pela 

requerente, bem como, renunciou o prazo para interpor embargos.

Às fls. 110/111 foi expedido os alvarás de autorização, determinando a 

intimação do requerido para dizer quanto aos depósitos realizados e a 

quitação integral do débito, sob pena de ser presumida a quitação.

Foi certificado o decurso do prazo para manifestação do exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que os alvarás de levantamento de valores foram 

devidamente recebidos pelo procurador da autora (fls. 110/111), verifico 

consentimento tácito quanto à quitação do débito.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas judiciais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32037 Nr: 160-61.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronil Dias da Sivla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32778 Nr: 774-66.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Oaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 1076-90.2017.811.0031

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43072 Nr: 326-54.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Claudiana Estevão de Souza, SAMARA PATRÍCIA 

ESTEVO DE SOUZA, SIDNEY ESTEVO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinael Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

II - Processe-se em segredo de justiça (CPC art. 189, II).

III - CITE-SE o executado no endereço informado para pagar, em 15 

(quinze) dias, o débito das prestações alimentícias, sob pena de incidir 

multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual (CPC, art. 

523, § 1º), bem como penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 3º).

Conste, no mandado executório, a ressalva de que o executado pode, 

após o prazo de pagamento voluntário, apresentar nos próprios autos 

impugnação, independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, 

art. 525), podendo alegar as matérias elencadas no § 1º do artigo 525 do 

Código de Processo Civil.

ADVIRTA-SE o executado acerca da possibilidade de protesto caso não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, CPC), bem como 

quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para 

apuração crime de abandono material (art. 532, CPC).

 Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41233 Nr: 1178-15.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 723-55.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA LONDON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 205-26.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Francisco Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 523-48.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34960 Nr: 409-75.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Cardoso Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Ind. e Com. de Moveis e 

Eletrodomesticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada 

por ELENICE CARDOSO LIMA em face de GAZIN – IND. E COM. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTIVOS LTDA.

Foi realizada audiência de conciliação, oportunidade que as partes se 

compuseram amigavelmente (fl. 123).

Às fl. 134 a conciliadora certificou que havia erro material no termo de 

audiência conciliatória, porém apenas quanto a numeração do processo, 

sendo que o mesmo de fato pertence aos presentes autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo extrajudicial de págs. 123.

 Sem honorários sucumbenciais. Custas processuais dispensadas, nos 

termos do art. 90, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9533 Nr: 971-94.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (rito da Lei n. 6.830/80 e 

NCPC), que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 
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realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 04/04/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

É possível o reconhecimento dessa causa e consequente extinção da 

ação de execução fiscal de ofício, inclusive, nas hipóteses de suspensão 

da ação em decorrência de pequeno/baixo valor, esta quando o processo 

ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina 

o arquivamento – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda Pública 

ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

e, ainda, informar possível pagamento da dívida, DETERMINO a 

remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, querendo, manifestar 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9557 Nr: 956-28.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marlene de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (rito da Lei n. 6.830/80 e 

NCPC), que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 04/04/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

É possível o reconhecimento dessa causa e consequente extinção da 

ação de execução fiscal de ofício, inclusive, nas hipóteses de suspensão 

da ação em decorrência de pequeno/baixo valor, esta quando o processo 

ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina 

o arquivamento – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda Pública 

ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

e, ainda, informar possível pagamento da dívida, DETERMINO a 

remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, querendo, manifestar 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 970-12.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campesina Combustível e Lubrificante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (rito da Lei n. 6.830/80 e 

NCPC), que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 04/04/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

É possível o reconhecimento dessa causa e consequente extinção da 

ação de execução fiscal de ofício, inclusive, nas hipóteses de suspensão 

da ação em decorrência de pequeno/baixo valor, esta quando o processo 

ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina 

o arquivamento – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda Pública 

ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

e, ainda, informar possível pagamento da dívida, DETERMINO a 

remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, querendo, manifestar 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9567 Nr: 965-87.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Chiarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (rito da Lei n. 6.830/80 e 

NCPC), que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da 

parte credora/exequente e retornou ao gabinete, após correição ordinária 

realizada pela Corregedora-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no dia 04/04/2018, para análise de eventual 

prescrição intercorrente.

É possível o reconhecimento dessa causa e consequente extinção da 

ação de execução fiscal de ofício, inclusive, nas hipóteses de suspensão 

da ação em decorrência de pequeno/baixo valor, esta quando o processo 

ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina 

o arquivamento – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda Pública 

ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa obstativa, 

suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se considerado o 

decurso do tempo em que permaneceu no arquivo provisório o processo, 

e, ainda, informar possível pagamento da dívida, DETERMINO a 

remessa/vista dos autos ao credor/exequente para, querendo, manifestar 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/06/2018 

às 10:00 horas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10079 Nr: 522-05.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracia Pertonilha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

 Intime-se o requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 110-93.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Peron, Olívio Venturi, Ana dos Anjos 

Martins Peron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa, fundada em Título 

Executivo Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE 

MT/PA em face de ANCELMO PERON (devedor principal), OLIVIO VENTURI 

(avalista) e ANA DOS ANJOS MARTINS PERON (interveniente 

garantidora).

 Entrementes, a parte autora informou que as partes formularam acordo e 

que os requeridos quitaram a dívida, pugnando assim pela extinção do 

processo (fls. 77).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

Proceda-se à baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito provenientes 

da presente demanda.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 950-45.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

MARIANY VITORIA NEVES MARQUES , representada por sua genitora, a 

Sra. CLAUDILENE DE ARRUDA NEVES, em face de MARIONEI MARQUES 

DA SILVA, todos qualificados nos autos.

2. Entrementes, o executado efetuou o total pagamento da dívida 

executada, conforme se depreende da informação da representante da 

autora na ref. 84, sendo, portanto, eminente a extinção do feito nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil, vez que satisfeita a execução.

3. Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela extinção da 

ação, diante do pagamento do débito (ref. 89).

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfizer a 

obrigação.

6. Diante dos documentos juntados na ref. 84, verifica-se que a dívida 

cobrada por intermédio desta ação executiva foi integralmente quitada, de 

maneira que, satisfeita a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do processo em análise.

7. Diante do exposto, em consonância com a documentação presente nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil.

8. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

9. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

10.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 1385-14.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB MT 13431-A

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41730 Nr: 1499-50.2017.811.0031

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALINE CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB MT 13431-A

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36018 Nr: 911-14.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 1657-08.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandir Ascari Perin, MARIA JUCÉLIA PERIN, 

ELISANDRA PERIN RIBAS, DANIEL SIQUEIRA RIBAS, ELISÂNGELA PERIN 

DE ARAÚJO, CLEVERSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SIQUEIRA RIBAS - 

OAB:53044

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36713 Nr: 301-12.2016.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Diante o fornecimento do endereço do requerido (ref. 28), EXPEÇA-SE o 

necessário, a fim de que seja efetivado o cumprimento do mandado de 

citação.

II. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35814 Nr: 797-75.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 VISTOS.

 I. Intime-se a parte autora, para querendo impugnar a contestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

II. Outrossim, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36720 Nr: 303-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DE JESUS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante certidão retro, determino a intimação da parte autora, pessoalmente, 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1196-36.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Olimpio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 VISTOS.

 I. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em relação a ambos os 

recursos interpostos, em cumprimento ao artigo 1.010, § 3º, do CPC.

II. INTIMEM-SE os apelados a fim de que, querendo, apresentem 

contrarrazões no prazo legal.

III. Após, REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 336-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINA OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro. Cite-se, conforme requerido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38478 Nr: 1263-35.2016.811.0031

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrossensal Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 
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OAB:20014/O

 Vistos.

Diante da apresentação da conta para levantamento dos valores, 

expeça-se Alvará conforme requerido na petição de ref. 73.

Após o levantamento dos valores, nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 368-11.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o benefício em tela cuida-se de auxílio doença em 

decorrência de acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça 

Estadual, retifico a decisão de ref. 93, a fim de determinar a remessa do 

recurso para apreciação para o E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

No mais, permaneça a decisão conforme lançada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVEIRA CARDOUZO, KARLA BEATRIZ DE 

SOUSA CARDOUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, HSBC 

Seguros Brasil S/A, BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte REQUERENTE para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/08/2018 ás 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1641-54.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 EDITAL 002/2018

PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

JULHO DE 2018.

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MM Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na forma da lei etc.

 FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o Digno 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seu respectivo defensor, que foi designado o dia 02 de 

julho de 2018, com início às 09h:30min para a TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala do 

processo que entrará em julgamento na mencionada sessão e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Dia 02.07.2018 – às 09h:30min – Processo nº 8-88.2018.811.0090, código 

Apolo 59230, que o Ministério Público move contra RAFAEL FREITAS DA 

SILVA, por ter sido pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, 

do Código Penal com os gravames da Lei 8.072/90 e o art. 347, parágrafo 

único, do mesmo diploma legislativo, em concurso material de crimes, 

tendo como vítima CARLOS HENRIQUE PINHO TRINDADE e como defensor 

DR. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB/MT Nº 11.324.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MM. Juiz que se expedisse a presente lista do 

processo que deverá ser julgado na Terceira Reunião Ordinária do 

Tribunal Popular do Júri, que será afixada à Porta do Fórum local, onde 

funcionará este Tribunal. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove (29) dias 

do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezessete (2018).

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal Popular do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos.

Considerando a Portaria nº 025/2018/DF a qual suspende o expediente no 

âmbito do Poder Judiciário desta Comarca no dia 08 de Junho de 2018 

(sexta-feira), em razão do dia do Padroeiro do Município, “Sagrado 

Coração de Jesus”, REDESIGNO para o dia 09 DE JULHO DE 2018, às 

14H00, a audiência anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-22.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

HUDIESLEN CAZARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta pelo(a) reclamante em desfavor do(a) reclamado(a), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o(a) reclamante, em síntese, 

não possuir débitos com o(a) reclamado(a), surpreendido(a) que foi na 

tentativa de realizar compra no crediário, em comércio local, quando teve 
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sua pretensão negada por estar com seus dados cadastrais inseridos na 

lista de inadimplentes. Assim, o(a) autor(a) requer seja concedida a tutela 

de urgência para a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

com final cancelamento da dívida, bem como a inversão do ônus da prova. 

Alfim, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 Do pedido liminar 

Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência apresentada 

pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante os Juizados 

Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória de 

urgência antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para o afastamento da restrição cadastral, com base nos 

documentos acostados aos autos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do reclamante, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, registrada pela empresa demandada, conforme extrato de 

consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) 

reclamante por meio de seu advogado. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 09 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-52.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MIRANDA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO/DECISÃO 

Processo nº 1000081-52.2018.8.11.0090 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais, cancelamento de restrição creditícia e pedido de tutela de urgência 

proposta por ANGÊLA MIRANDA DE MATTOS em desfavor de BANCO 

LOSANGO S/A BANCO MÚLTIPLO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz o reclamante, em síntese, que nunca foi fiadora, devedora 

solidária, avalista, nem mesmo realizou qualquer procedimento/transação 

junto a reclamada, todavia, estranhamente teve o nome negativado por ela 

Assim, o requerente requer seja concedida a tutela de urgência para que 

a empresa reclamada proceda a baixa de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, o pagamento de indenização por danos morais e 

materiais, além das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O artigo 300 do 

NCPC estabelece que a tutela provisória de urgência antecipada será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a 

urgência contemporânea à propositura da ação. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar 

sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No particular, o 

pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o afastamento da 

restrição cadastral, com base nos documentos acostados aos autos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa do nome do reclamante, 

que ficará privado de realizar transações financeiras e comerciais. A 

prestação de caução é desnecessária, seja em razão de pouca 

probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação 

do provimento liminar, estrita ao afastamento da restrição cadastral. II.3 - 

Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou 

é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes 

contestada pela parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a 

inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa 

notoriamente estruturada e estabelecida em âmbito nacional, comprove a 

eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que ensejou o 

objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao 

SPC para que procedam, imediatamente, à exclusão de eventual restrição 

cadastral em nome da parte autora, ANGÊLA MIRANDA DE MATTOS, 

registrado pela empresa demandada BANCO LOSANGO S/A BANCO 

MÚLTIPLO, no montante de R$ 276,21 (duzentos e setenta e seis reais e 

vinte e um centavos), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada no território nacional, comprove a 

eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado 

apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao ato, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o(a) reclamante por meio de seu 

advogado. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Nova Canaã do Norte, 09 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1000-83.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos. Excepcionalmente, em razão da greve dos caminhoneiros, deixo 

de analisar o pedido do Ministério Público e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para justificativa e efetiva comprovação por parte do réu a respeito 

de seu não comparecimento, o que faço inclusive pelo fato de ter chegado 

a conhecimento deste Juízo extraoficialmente de que ele se encontra na 

Cidade de Japuranã, consoante petição subscrita pelo Advogado Dr. Paulo 

Rogério de Oliveira, encaminhada por mensagem eletrônica à servidora 

Cecília. Com isso, verificado que o denunciado possui advogado 

constituído, tendo o Juízo nomeado o Dr. Neilson Fausto Buzato para o 

feito, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios do citado 

profissional no importe de 02 (duas) URH’s e retifico a nomeação somente 

para o presente ato. Desde já DESIGNO audiência em continuação para 

interrogatório do réu, uma vez que certamente justificará a ausência, para 

o DIA 26 DE JUNHO DE 2018 ÀS 18H30. Saem os presentes intimados. 

Intime-se o acusado por meio de seu advogado constituído, conforme 

noticia a petição do citado Advogado Dr. Paulo Rogério de Oliveira. 

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62282 Nr: 439-95.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos, Maria José Domiciano dos 

Santos, Givanildo Barbosa Galindo, Aloisia Antol Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Carapá de Secos e Molhados Ltda, 

HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:MT 7.010, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:MT 10.629, Paulo Vinicio 

Porto de Aquino - OAB:MT 14.250 A, Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que promova 

a distribuição da Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

arroladas ou que comprove nos autos o pagamento da guia para 

distribuição da missiva diretamente no Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 1028-14.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77239 – Autos n. 1028-14.2018.811.0091 Despacho Vistos em 

correição. Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Outrossim, nota-se que a narração dos 

fatos é confusa e distante da boa técnica com que costumeiramente 

peticiona ao juízo o subscritor. Da forma como lançada, tenho que a 

inaugural não expõe de forma clara e concatenada quais são os fatos 

e/ou a causa de pedir no qual se fundam os pedidos. Explico. Conforme se 

verifica no primeiro parágrafo da fls. 13 e no último parágrafo das fls. 14, 

o subscritor deixa de narrar fatos necessários à análise do pedido para 

fazer menção outros autos processuais, prejudicando a célere análise do 

pleito, intitulado como “distribuição de urgência”. Assim, deverá o 

causídico emedar e petição inicial, adequando-a nos termos acima 

mencionados, sob pena de indeferimento da inicial. Demais disso, 

compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, 

conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 5 de junho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76648 Nr: 738-96.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - 

Banco ABN AMRO Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71428 Nr: 1476-55.2016.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Wons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patric Ronaldo Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do inventariante para que, no prazo de 

10 dias, informe nos autos a qualificação completa da herdeira menor 

Neves Wons e de sua genitora, para que possa ser procedida a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 835-77.2010.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSA(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há nos autos a qualificação da herdeira Luana 

Gonçalves Almeida (menor).
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Impulsiono os autos para intimação da inventariante para que informe os 

dados da herdeira para posterior citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1738-15.2010.811.0091

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Edilson Pereira Rodrigues, Maria da 

Guia Pessoa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:OAB-MT 7524

 Código 40006 - Autos n. 1738-15.2010.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para justificar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pedido de sobrestamento de fl. 276, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40960 Nr: 699-46.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Felicio Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, indefiro o pleito de fls. 200/200v.Expeça-se alvará conforme a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV já expedida.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.Nova Monte Verde/MT, 04 de junho de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 1451-08.2017.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estradeiro Restaurante e Churrascaria Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação do polo ativo para, em 10 dias, 

atualizar o valor devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39619 Nr: 1351-97.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Verde Materiais Para Contrução - 2 

Irmãos Materiais para Construção LTDA, David de Souza, Ari Elizeu de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 03

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 42,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 1888-49.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurílio Frinhani Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonato Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75182 - Autos n. 1888-49.2017.811.0091

Vistos etc.

Trata-se de ação de Interdito Proibitório cumulada com pedido de tutela de 

urgência proposta por MAURILIO FRINHANI FILHO em face de JONATO 

ALVES DE OLIVEIRA.

Em relação à documentação acostada aos autos, considero-a insuficiente 

para formar o convencimento do Juízo e, destarte, constato a 

necessidade de designar-se audiência para justificação prévia, visando 

maiores esclarecimentos sobre os fatos deduzidos na exordial, razão pela 

qual designo tal feita para o dia 08/08/2018, às 15h00min.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência acima designada, 

conforme preceitua o art. 562, 2ª parte, do CPC, devendo constar no 

mandado que, o prazo para contestar a ação será contado da decisão 

que deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 1796-18.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Nunes da Silva, Flávio Reis Araújo, Messias José 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Código 40064 – Autos n. 1796-18.2010.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por CELMA NUNES DA SILVA, 

FLÁVIO REIS ARAÚJO E MESSIAS JOSÉ ARAÚJO, em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Petição da requerida à fl. 270/270-v, pugnando pela extinção do processo 

em face da quitação do débito fiscal.

 É o relatório. Decido:

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;
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V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo, conforme se vê às fls. 270/275.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 04 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75194 Nr: 1893-71.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deise Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos da Rocha - 

OAB:OAB/SP-96.030, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 1451-08.2017.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estradeiro Restaurante e Churrascaria Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Consoante se extrai dos autos, o requerido, uma vez regularmente citado, 

não apresentou embargos, tampouco procedeu ao pagamento da quantia 

exigida na peça inicial, dentro do prazo previsto no art. 701 do CPC.

 Posto isso, com fulcro no artigo 702, § 8º, do CPC/2015, declaro 

constituído o título executivo judicial, devendo o feito prosseguir na forma 

dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil e determino:

 1 - Retifique-se a capa dos autos para cumprimento de sentença e 

intime-se o polo ativo para, em 10 dias, atualizar o valor devido.

2 - Na sequência, nos termos do art. 515, §1º do CPC, intime-se o devedor 

para, no prazo de 15 dias, efetivar o pagamento do devido, sob pena de 

constrição judicial sobre seus bens.

 3 - Nos termos do art. 513 c/c art. 827. ambos do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, que será reduzido pela metade em 

caso de pronto pagamento.

 Às providências.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54133 Nr: 61-23.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ribas de Campos - 

OAB:OAB/MT-18.914, ODILO HILARIO LERMEN - OAB:2810, Wanderley 

Henrique Massaro - OAB:11496A-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA do DENUNCIADO, na pessoa do seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

XX. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55899 Nr: 831-16.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Aparecido Reis da Silva, Cleyton 

Ribeiro de Assis, Osvaldo Pereira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171, Robson Rezende dos Santos - 

OAB:OAB/MT 16.428, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - 

OAB:18828/O

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO ACUSADOS, na pessoa de seus advogados, para 

que efetue , no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 90. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,98 (trezentos e 

setenta e seis reais e noventa e oito centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 897-11.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 
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do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 26 de abril de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34139 Nr: 550-02.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,98 (Quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 130,13 (cento e trinta reais e 

treze centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) de custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 24 de maio de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56498 Nr: 1047-74.2015.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR AGOSTINHO CORCINI, Filiação: 

Ivanira Corcini e Emilio Vitorio Corcini. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 129,94 (cento e vinte e nove 

reais e noventa e quatro centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 05 de junho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57942 Nr: 318-14.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Ante todo o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com o mérito da demanda com 

fulcro no artigo 487, I, do NCPC, convolando a liminar concedida no 

feito.Condeno a parte vencida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Ciência ao 

Ministério Público.Havendo recurso de apelação, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJMT, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61168 Nr: 13-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHO, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal MARIA HELENA OLIVEIRA e VILMAR PEDRO 

OLIVEITA. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Custas, 

despesas e honorários pela parte requerida, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil. Contudo, considerando tratar-se de beneficiário da justiça 

gratuita, fica dispensado do pagamento, observada, porém, a norma do 

art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta 

sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, consignando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira Maria Helena Cambrussi.Oportunamente, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55721 Nr: 737-68.2015.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO VILELA RIBEIRO, VALE DO RIO 

FERRO S/A PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, 

ELSA MARIA ORFALI DE ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14.229 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, MICHEL FARINA MOGRABI - OAB:234821/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO GOMES NERI - 

OAB:2051-OAB/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998-MT
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 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente incidente de oposição, 

sem análise de seu mérito, diante da manifesta perda do objeto, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas.Havendo 

recurso, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, 

para juízo de admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68500 Nr: 1066-75.2018.811.0107

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBL, ATL, VC, ADFBC, BALC, DC, RAC, SRSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Atendidos os requisitos legais, cumpra-se na forma determinada pelo juízo 

de origem às págs. 17-22, servindo a cópia de mandado.

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, ou cumprida a busca e apreensão, oficie-se ao Juízo de 

origem para as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será arquivado nos 

termos do provimento 31/2015.

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 1961-70.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1 - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial.

2 - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte 

exequente manifestou desinteresse pela realização do ato.

3 - Defiro a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 212 do CPC.

4 - CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

5 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

6 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

7 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

8 - Não encontrados os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

9 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

10 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “4” acima.

11 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67057 Nr: 377-31.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:18920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando as informações prestadas pela requerente, DETERMINO a 

busca de endereço do requerido BENEDITO ILÍDIO RODRIGUES (Filiação: 

Maria Joana dos Santos Rodrigues, nascido em: 19/12/1968), nos 

sistemas de convênio do e. TJMT.

Com a resposta, CITE-SE a parte requerida para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação 

ou carta precatória devidamente cumprido(a) – art. 335, inciso III, c.c. art. 

231 do CPC.

Proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, determino seja 

realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses do requerido, a i. Advogada 

Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT 16.214), devendo a Secretaria do 

Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67263 Nr: 471-76.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIECDCECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Em detida análise aos documentos colacionados nos autos, nota-se que o 

instrumento procuratório, outorgado ao patrono do exequente, não lhe da 

poderes para transigir e/ou realizar acordo, de modo que a homologação 

do pacto juntado na ref. 27, acarretaria em nulidade.

Com base nesta premissa, determino a intimação do patrono da 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos 

nova procuração outorgando-lhe tais poderes ou termo de acordo 

constando a assinatura do exequente, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67268 Nr: 475-16.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Em detida análise aos documentos colacionados nos autos, nota-se que o 

instrumento procuratório, outorgado ao patrono do exequente, não lhe da 

poderes para transigir e/ou realizar acordo, de modo que a homologação 

do pacto juntado na ref. 25, acarretaria em nulidade processual.

Com base nesta premissa, determino a intimação do patrono da 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos 

nova procuração outorgando-lhe tais poderes ou termo de acordo 

constando a assinatura do exequente, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68243 Nr: 924-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DUARTE BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o 

decreto de prisão preventiva de VALDIR DUARTE BUENO, com o escopo 

de garantir a ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem 

insuficientes e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da 

prisão.Intime-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 579-23.2009.811.0107

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANICE TEREZINHA GREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8227

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o teor da certidão de fls. 73, determino a intimação pessoal 

da exequente, bem como de seu patrono, via DJE, para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50971 Nr: 335-55.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, NAYARA 

PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO ACERCA DA 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA: VISTOS.

RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal instaurado em face de VALDEMISON 

BADALOTTI por suposta prática do delito

tipificado no art. 50, da lei n° 9.605/98 em razão de fato alegadamente 

ocorrido no dia 11/03/2011.

Analisando detidamente o feito, constato que já consumada a prescrição, 

porquanto decorrido lapso temporal superior há

06 (seis) anos, desde a data do fato (11/03/2011), sem que haja nos 

autos qualquer causa interruptiva.

FUNDAMENTAÇÃO. O prosseguimento do feito resta obstado pelo 

inarredável reconhecimento da extinção da

punibilidade do autor do fato em decorrência da prescrição.

Isso porque está sujeito a pena máxima de 01 (um) anos de detenção, cuja 

prescrição se verifica em 04 (quatro) anos,

vide o art. 109, V, do CP.

Na medida em que desde a data do fato em 11/03/2011, não houve causa 

interruptiva, resta já consumado o lapso

extintivo, impondo-se o seu reconhecimento neste momento.

DISPOSITIVO. Ante o exposto, em observância ao comando do art. 61 do 

Código de Processo Penal, e com fundamento

no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de VALDEMILSON BADALOTTI, com

relação ao fato objeto deste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público. Está dispensada a 

intimação pessoal do indiciado (CNGC, item

7.7.9).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 954-48.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA REQUERIDA, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51395 Nr: 732-17.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Pedro Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, FABRÍCIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B/MT, JOAO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8.166-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE APRESENTE 

MEMORIAIS NO PRAZO SUCESSIVO DE 05 DIAS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76846 Nr: 170-69.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira da Paixão - 
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OAB:GO 18.659

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

9/7/2018, às 9 horas, na carta precatória nº 5182417-21.2018.8.09.0051, 

a ser realizada na sala de audiências da Vara de Carta Precatórias Juiz I 

da comarca de Goiânia, localizada na Av. Olinda, esquina com Av. PL-03, 

Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia-GO, CEP: 74884-120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79214 Nr: 408-54.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Emilia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 118-39.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Silemar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência do dia 

12/06/2018 para o dia 03 de AGOSTO de 2018, às 16h15min (Horário de 

MT).

 INTIMEM-SE, conforme decisão de fls. 22/23.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 339-22.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felicio Werepté Tsereudzé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT 16.051/O

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

testemunha para o dia 13 DE JULHO DE 2018, às 09h00min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 347-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christopher Soares Saldanha, Arionildo 

Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Iandra Santos Morais - OAB:MT 16.051/O, Rafael 

Rabaioli Ramos - OAB:MT 14.796, Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:13.284/MT

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

vítima para o dia 13 DE JULHO DE 2018, às 08h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a vítima.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 68904 Nr: 80-08.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iverotildes Evangelina 

Pereira - OAB:GO/26.290

 Vistos em correição.

I. Considerando que o feito demanda a realização de estudos, conforme o 

item 1.2.12.5, V, da CNGC-MT, volvam-me conclusos os autos para 

prolação de sentença, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

II. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-94.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010116-94.2015.8.11.0106. REQUERENTE: ARIOVALDO GONCALVES 

DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de Ação De 

Inexistência De Débitos C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De 

Liminar, proposta por ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, em 

face do TIM CELULAR S/A, em que fora efetuado o pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme comprovado nos autos (Id. 

11753697). O exequente manifestou concordância com o valor depositado 

e requereu o levantamento do alvará (Id. 11969268). É a síntese do 

essencial. DECIDO. Pelo que se verifica, a executada cumpriu com a sua 

obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

DISPOSITIVO. Pelos argumentos expostos, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do CPC, declaro satisfeita a obrigação e EXTINGO o presente cumprimento 

de sentença. EXPEÇA-SE o competente alvará na forma requerida (Id. 

11969268), em conta informada pelo advogado. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000225-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINA ROSA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n 1000225-03.2017.8.11.0106 Requerente: Belarmina Rosa de 

Santana Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos, etc. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por BELARMINA ROSA DE SANTANA, em face do 

MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. Aduz a inicial que a parte autora, 

servidora pública municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus 

proventos como forma de reposição pela conversão da moeda do 

Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de 

tutela provisória de urgência a concessão da imediata reposição residual 

de 11,98% sobre seus vencimentos e proventos e, no mérito, a 

procedência da demanda para confirmar o direito à aludida incorporação. 

É a síntese do essencial. Fundamento e decido. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que dos autos se infere que a requerente ingressou no serviço público 

municipal em 24 de agosto de 2012 e agora decidiu discutir a cobrança, o 

que por si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 

Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista. Sem 

prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício Circular nº. 

178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual trata da 

seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de diferença 

de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância 

ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, Desembargador Márcio 

Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, por tratar o presente feito de 

tema afeto ao mencionado IRDR, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000226-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE ALVES MARTINS AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n 1000226-85.2017.8.11.0106 Requerente: Rosirene Alves Martins 

Aguiar Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por ROSIRENE ALVES MARTINS AGUIAR, em face 

do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. Aduz a inicial que a parte 

autora, servidora pública municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em 

seus proventos como forma de reposição pela conversão da moeda do 

Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de 

tutela provisória de urgência a concessão da imediata reposição residual 

de 11,98% sobre seus vencimentos e proventos e, no mérito, a 

procedência da demanda para confirmar o direito à aludida incorporação. 

É a síntese do essencial. Fundamento e decido. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que dos autos se infere que a requerente ingressou no serviço público 

municipal em 24 de agosto de 2012 e agora decidiu discutir a cobrança, o 

que por si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 

Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista. Sem 

prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício Circular nº. 

178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual trata da 

seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de diferença 

de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância 

ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, Desembargador Márcio 

Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, por tratar o presente feito de 

tema afeto ao mencionado IRDR, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em substituição 

legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 2988-27.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMETO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$24,50 

(vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 1538-49.2017.811.0095

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionei Tiago Suderichi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT, Antônio Domingo 

Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a juntada do Acordão do Tribunal de Justiça, emanado nos autos do 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, 

CUMPRA-SE a decisão liminar, intimando a autoridade coatora para 

nomeação do impetrante ao cargo de Operador

de Máquina III, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79282 Nr: 709-34.2018.811.0095
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 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Luizmar José da Silva, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a audiência de tentativa de conciliação restrou 

infrutífera, CITEM-SE os requeridos para apresentação de defesa nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se aceitos 

os fatos articulados na petição inicial, na forma do art. art. 335, I e artigo 

do CPC e art. 20 do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Caso haja discordância do preço ofertado pelo requerente, será nomeado 

perito para avaliar o bem, podendo as partes indicar assistentes técnicos.

Proceda a escrivania a inclusão do patrono da requerida CTHP nos autos, 

conforme petição de fl. 187.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74033 Nr: 991-09.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos em correição.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo acusado verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a tese da denúncia, 

ou seja, insuficientes para afastar a materialidade dos delitos e os indícios 

de autoria.

 Ademais, não é esta a ocasião oportuna para a análise aprofundada dos 

fatos, cabendo tão somente atentar para os requisitos materiais e formais 

da peça inicial acusatória.

 A questão de mérito será analisada após a devida produção de provas. 

Assim sendo, RECEBO A DENÚNCIA, na forma posta em Juízo. Cite-se o 

denunciado dos termos da ação e intime-se para a audiência designada. 

Intime-se o Ministério Público, o patrono constituído pelo denunciado e as 

testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento, que 

designo para o dia 11 de julho de 2018, às 13h10, que se dará conforme 

dispõem os artigos 56 e 57 da Lei 11. 343/06.

 Cite-se e intime-se o acusado, intime-se seu patrono e notifique-se o 

representante do Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 904-24.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilço Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75727 Nr: 1990-59.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO SERAFIN JUNIOR, TICIANE DE SOUZA SILVA 

SERAFIN, Luiz Pedro Serafin, Vanisi Bianchini Serafin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP 

NORTE) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Coli Pedreira Vianna 

- OAB:82.780 PR, Andrea Elisa Gauer Marchini - OAB:53.030 PR, 

FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - OAB:55657 PR, Renata Brockelt 

Giacometti - OAB:40.540 PR

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64786 Nr: 1264-90.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:MT0015083O, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:MT 

nº17.759

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Vanderlei Pereira da Luz, Cpf: 

010.852.481-78, Rg: 2619635-2 SSP MT Filiação: Jose Pereira da Luz e 

Leonida Pacheco da Luz, data de nascimento: 11/03/1976, brasileiro(a), 

natural de -RS, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua 125, S/n -, 

Bairro: Setor do Clube, Cidade: Paranaíta-MT

Valor das Custas Processuais: R$1.474,42 (Um mil e quatrocentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto discriminando o valor das Custas Judiciais, sendo R$1.165,08 (um 

mil e cento e sessenta e cinco reais e oito centavos), e o valor da Taxa 

Judiciária, sendo R$309,34 (trezentos e nove reais e trinta e quatro 

centavos)

Prazo para pagamento:05 (cinco) dias.

Pagamento sob pena de restrição de vosso nome e CPF junto à divida 

ativa ou protesta extrajudicial, conforme disposto no Art. 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Franciele Silva Pontes Gestal, Gestora 

Judiciária da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 814-75.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenora Novais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de dissolução de sociedade de fato interposta por 

Valdenora Novais da Silva em face de José Moreira da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes peticionaram em fls. 27, informando que transigiram 

amigavelmente quanto à ação de dissolução de sociedade de fato, 

requerendo a homologação do acordo.
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Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em fls. 27 dos autos do 

processo.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1028-37.2012.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:MT/13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fls. 164, tendo em vista que incumbe a parte 

requerente o ônus de trazer os cálculos do pedido de cumprimento de 

sentença e não da Contadoria desse Juízo.

Assim, intime-se a parte autora para fazer os cálculos e trazer em Juízo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10468 Nr: 19-50.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubivon Paloco, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls.175.

Expeça-se carta precatória para avaliação do bem.

 Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40115 Nr: 1595-05.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C Costa Dias - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de impenhorabilidade formulado pelo executado 

Antonio Ribeiro da Silva às fls. 46/56, alegando a impenhorabilidade do 

imóvel penhorado às fls. 42 por ser bem de família, requerendo o 

cancelamento da penhora.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em detida análise aos argumentos trazidos pelo executado, verifico que 

razão lhe assiste, pelos fundamentos em que passo a expor.

Anexo ao pedido de declaração de impenhorabilidade, o executado juntou 

a declaração do Cartório de Registro Civil desta Comarca, o qual atesta 

que nesse cartório o executado só possui um imóvel em seu nome.

Com fulcro no artigo 476 da CNGC/MT, de ofício, em consulta às três 

últimas declarações de imposto de renda via Sistema Infojud, os quais 

junto aos autos, verifiquei que o executado não possui qualquer outra 

propriedade em seu nome declarado.

Ademais, pelo registro do imóvel de fls. 44 e do auto de penhora e 

avaliação de fls. 42, restou demonstrado que a propriedade não possui 

valor elevado para um padrão médio de vida.

Desse modo, entendo restou comprovado que o imóvel penhorado à fl. 42 

é o único bem imóvel que o executado possui, o qual é utilizado com sua 

residência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do artigo 649, 

incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Desta feita, com fulcro no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, 

acolho o pedido de impenhorabilidade de fls. 46/56, reconhecendo a 

impenhorabilidade do imóvel matrícula 1816 de propriedade do executado, 

consequentemente, determino o cancelamento da penhora de fls. 42.

 Oficie-se o Cartório de Registro Civil desta Comarca para que proceda a 

baixa da penhora no registro do imóvel.

Intime-se a parte exequente informar a este Juízo bens passiveis de 

penhora em nome dos executados, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

processo, nos termos do artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43131 Nr: 1365-89.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Polga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 .Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:“Art. 509. 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:I 

– Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.Indiscutível 

que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, haja vista a 

natureza do objeto da liquidação, qual seja, apuração da exata quantia 

devida pelo executado em favor do exequente a título reajuste dos valores 

depositados nas contas poupanças com ela mantida em janeiro de 1989, 

referente ao índice de 42,72%.Assim, RECEBO O PEDIDO de fls. 145/146 

formulado pelo exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na 

forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes 

para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o “quantum” exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de 
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acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67418 Nr: 481-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RERdS, MMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a 

defesa da requerida no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18832 Nr: 106-30.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por Aurea Miguel da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, requerendo a citação do executado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, 

impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias.Havendo impugnação, 

intimem-se a exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em seguida.Caso contrário, se 

não houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por homologado.Em seguida, 

com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44034 Nr: 146-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos em Correição.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17936 Nr: 902-55.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Rodrigues Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Intime-se a parte requerente, para que manifeste-se nos autos quanto a 

exceção de pré-executividade de fls.127/138, acostada aos autos No 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 998-31.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana de Paula E Silva - 

OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as devidas cautelas de estilo.

Intime-se a parte requerida para restabelecer o benefício concedido a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinado na 

sentença retro, não devendo efetuar a suspensão do benefício, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6851 Nr: 919-04.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Proc. Federal - OAB:3.833/MT

 Vistos em correição,

Intime-se novamente a autora a habilitar os sucessores dop "de cujus" 

(art. 313, §2º, II, do CPC), bem como requer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57709 Nr: 1864-68.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente quesitos para realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 476-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theiny Mendonça Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade 

-Dr.Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa 

do réu, para tanto apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43474 Nr: 1662-96.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Queiroz Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu, para que no prazo legal, apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42701 Nr: 952-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonys da Silva Delgado, Fabio Gomes 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu Jhonys da Silva Delgado, o Dr. João 

Faustino Neto, para que no prazo legal apresente as razãoes ao recurso 

de apelação, face o desejo do réu em recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46242 Nr: 1558-70.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente para que apresente aos autos documentos 

comprobatórios de sua qualidade de segurada da previdência social, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15228 Nr: 1527-60.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J D de Moraes & Cia Ltda, João Donizete de 

Moraes, Cristiano Vicentini Manchini, Fabiana de Oliveira Barros, Percival 

Ferreira de Queiroz, Paulo Ramos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Muhamad Abdel Jalil 

- OAB:5794

 Vistos em correição,

Intime-se o Executado da sentença de fls. 113, consignando-se as 

advertências legais.

Intime-o ainda, a saldar as custas processuais no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

Com o transito em julgado da decisão, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19166 Nr: 440-64.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330

 Vistos em correição.

Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizado pelo réu RENALDO 

SANTOS ARAÚJO, através de seu defensor, às fls. 164/165.

Com vistas, o Ministério Público Estadual postulou pelo improvimento do 

recurso em razão de omissão na sentença objurgada.

Vieram-me os autos conclusos.

É O REGISTRO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por terem sido atendidos os pressupostos legais de admissibilidade, 

conheço dos declaratórios.

Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, caberão embargos 

de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando 

houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os argumentos lançados na petição supra, verifico que não há 

causa para Embargos Declaratórios, visto que a sentença condenatória 

restou límpida quanto aos seus fundamentos.

Consoante mencionado acima, o presente recurso é oponível quando a 

decisão enceta ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, o que 

evidentemente não se infere do comando judicial de fls. 154/160.

Destarte, o recurso aviado se apresenta como mero inconformismo do 

recorrente, devendo o mesmo, acaso queira ajuizar o recurso apropriado 

para modificação da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de fls. 164/165 e NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em razão de não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos 

vícios elencados no art. 619, do CPP.

Reabro o prazo para interposição de recurso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15228 Nr: 1527-60.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J D de Moraes & Cia Ltda, João Donizete de 

Moraes, Cristiano Vicentini Manchini, Fabiana de Oliveira Barros, Percival 

Ferreira de Queiroz, Paulo Ramos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Muhamad Abdel Jalil 
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- OAB:5794

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de J D de Moraes & Cia LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição de fls. 109, o credor requereu a extinção do processo, face o 

pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Custas processuais a cargo do executado.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de junho de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154699 Nr: 2118-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa, MÁRCIA REGINA MORAIS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes de que encontra-se designado o dia 11 de Julho de 

2018, às 10h00min, audiência de conciliação, perante este Juízo e 

Comarca de Poconé/MT, sito na Av. Dom Aquino. Nº 372 - Centro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119201 Nr: 776-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2ª publicação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 236-94.2014.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA, Adelir de Fatima dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUIMARÃES, IZABELA 

CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, José Krominski - OAB:10896, Marciano Xavier das 

Neves - OAB:11.190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robissânia da Silva felix - 

OAB:16766/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar as partes para apresentarem quesitos à perícia a ser realizada 

nos autos, no prazo legal, conforme decisão de ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59596 Nr: 1509-50.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina da Sailva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139450 Nr: 3785-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso, Juizo de Direito da Comarca 

de Cuiabá - MT - Setror de Processos Administrativos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO LAURINDO 

DA SILVA - OAB:4338/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 

(catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136004 Nr: 2339-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OENDELL PROENÇA FALCÃO, Joanil Laércio 

de Arruda Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 28,00 

(vinte e oito reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100052 Nr: 1734-31.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Santa Elina Ltda, rep. Por Mariana B.de 

Campos e Elizete B.C.Merthan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Esteves Ferreira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 
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OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 INTIMANDO a parte Exequente, que encontra-se nesta Secretaria os 

autos da presente Execução, que deverá ser ajuizada na praça de 

pagamento expressa, a saber, a comarca de Cuiabá, para onde os autos 

deverão ser remetidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102034 Nr: 2458-35.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, Marcos Antonio A . Ribeiro - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de ref.38.

Em consequência, com fundamento no princípio da duração razoável do 

processo e da efetividade, DETERMINO a suspensão do feito pelo período 

de 1 (um) anos na forma do art.921, III do CPC.

Arquive-se provisoriamente, sem prejuízo ao seu desarquivamento.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, INTIME-SE o autor por seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes 

ao regular processamento da ação e, não havendo requerimentos, 

INTIME-SE o autor pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000325-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000325-65.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO RÉU: ETEVALTON FEITOSA 

BRITO Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que a relação 

de parentesco entre os filhos menores e a parte requerida restou 

demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a 

idade do menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem 

o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos a 

partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas da prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 

de julho de 2018, às 13h00. Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o 

polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do NCPC. Quanto aos demais pedidos, serão analisados, caso 

não haja acordo, após a audiência de conciliação e apresentação de 

contestação pelo requerido. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STIEVEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMAR SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DA SILVA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTONORTE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000334-27.2018.8.11.0059. 

AUTOR: R. A. DA SILVA COMERCIO - ME RÉU: AUTONORTE LTDA 

Trata-se de ação ordinária proposta por R. A. DA SILVA COMÉRCIO ME 

em face de AUTO NORTE LTDA, já qualificados nos autos, cujo valor da 

causa foi atribuído de R$ 1.000,00 (mil reais). Pois bem. É cediço que o 

valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo 

autor na inicial. No caso dos autos, pretende a parte autora a condenação 

da parte ré ao pagamento do valor atualizado da CDA 20142762 referente 

à venda do veículo objeto da nota fiscal nº 36724. Com efeito, 

compulsados os autos, extrai-se que o valor da mencionada CDA 

atualizado até 29.11.2017 é de 88.866,73 (oitenta e oito, oitocentos e 

sessenta e seis reais e setenta e três centavos), valor esse que deve 

corresponder ao valor da causa. Assim sendo, sem mais delongas e com 

fulcro no §3º do artigo 292 do CPC, RETIFICO, de plano, o valor da causa, 

passando a constar 88.866,73 (oitenta e oito, oitocentos e sessenta e seis 

reais e setenta e três centavos), e determino a intimação da parte autora, 

por intermédio do advogado constituído, para, em 15 (quinze) dias, anexar 

aos autos as custas iniciais correspondente ao valor em questão, sob 

pena de indeferimento da Inicial. Transcorrido o prazo supra, certifique-se 

e tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000323-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

JOAO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

MARZENI ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA (RÉU)
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INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. LIMA LUZ - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIA LIMA LUZ (EXECUTADO)

VANESSA DHEYBER PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

WELLINGTON PEDRO MENDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento da carta precatória supra, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000335-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LINA FERREIRA MARINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO VELOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000327-35.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CONSTANTINO VELOSO DA COSTA REQUERIDO: FUNDO 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

NCPC. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a requerida e intime-se a 

requerente para a audiência de conciliação no dia 27 de junho de 2018, às 

10h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o 

prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Cite-se a demandada e 

intime-se o representante legal do autor para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus respectivos advogados. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000251-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL NUNES LIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000251-11.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARTHUR RIBEIRO SILVA REQUERIDO: RAQUEL NUNES 

LIMA DE FREITAS Considerando o teor da Portaria n. 033/2018-DF, a qual 

determinou a SUSPENSÃO dos prazos processuais e das audiências 

designadas para os dias 29 e 30 de maio de 2018 em virtude da greve dos 

caminhoneiros, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 11 de 

julho de 2018, às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias para realização da solenidade.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 3411-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação apresentado 

pela embargante foi interposto tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 2638-31.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Severino Leal, Sebastiana Terezinha 

Freitas Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO, Luiz 

César Pontes - OAB:MT 6181-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 551,30 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 
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CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49636 Nr: 2638-31.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Severino Leal, Sebastiana Terezinha 

Freitas Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO, Luiz 

César Pontes - OAB:MT 6181-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Considerando que atualmente, além de Jaldo Reis e Joanízio Carvalho de 

Oliveira, estão na área litigiosa diversas famílias, conforme auto de 

constatação de fl.449, como também a necessidade de formação de 

litisconsórcio passivo necessário, a fim de que o ato judicial tenha validade 

e eficácia em relação a todos posseiros, defiro o pedido de fls.555/556 e o 

pleito realizado pela parte autora na presente audiência.

Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se mandado de constatação, citação e intimação a fim de que o 

Oficial de Justiça proceda à identificação e qualificação de todos, inclusive 

cônjuges, os ocupantes da área, devendo cientificá-los da propositura da 

ação reivindicatória e intimá-los da audiência conciliatória.

 Consigne-se que o prazo contestatório iniciará a partir da audiência de 

conciliação.

 Em relação ao pleito do Dr. Nei Menezes Trindade, defiro-o, ficando citada 

na presente data Daier Gomes da Silva, a qual representa o espólio de 

Geso Gomes da Silva, da ação de usucapião de código 5014, ficando 

ciente que o prazo de contestação começa correr da presente audiência.

 Registre-se que na presente solenidade foram devidamente citados Jaldo 

Reis e Heloisa Maria Afonso Reis.

 Por fim, defiro o pedido de suspensão das ações de usucapião em 

apenso de códigos 5013 e 5094.

 Proceda-se à juntada do presente termo nos processos código 5014, 

5013 e 5094. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48352 Nr: 4111-13.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando o teor do e-mail retro, defiro o pedido de vista dos autos à 

Procuradoria do Estado.

Com o vinda, tornem conclusos para análise da petição de fls. 57/58.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6244 Nr: 499-48.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando a expedição de alvará eletrônico, conforme comprovante 

em anexo, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5014 Nr: 991-74.2004.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Túlio Afonso Reis, Luiz Maurício Afonso Reis, 

Ana Paula Papareli Afonso Reis, Cristiane Afonso Reis, Jaldo Humberto 

Reis, Gisele Rodrigues Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nei Menezes Trindade - 

OAB:27477/MG, Valéria C. Barbosa Pacheco - OAB:63.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO

 Decisão

Defiro o pedido retro nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação para os confrontantes 

Paulo José de Souza e Raimunda Gomes da Silva, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública local, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de contestação.

No mais, considerando que a parte requerida foi devidamente citada 

durante a solenidade do processo código 49636, aguarde-se a 

apresentação de contestação no prazo legal.

 Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91761 Nr: 10260-83.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdJA, AJAdS, LEAdS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Assim sendo, designo nova data para tentativa de conciliação, qual seja, 

15 de agosto de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Atente-se para o endereço do requerido fornecido na manifestação retro 

(ref.32).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 8085-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 Considerando o teor da Portaria n. 033/2018-DF, a qual determinou a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e das audiências designadas para 

os dias 29 e 30 de maio de 2018 em virtude da greve dos caminhoneiros, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 

15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Em que pese à certidão do Oficial de Justiça (ref. 70), e considerando a 

data da realização da diligência, intime-se a requerente no mesmo 

endereço fornecido nos autos.

 Intime-se o requerido através de seu patrono via DJE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58124 Nr: 2217-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Omar Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97583 Nr: 1247-26.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Souza Neto, Marcia Cristina Rodrigues de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Lopes de Souza, João Batista Lopes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Augusto Rui - OAB:13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19214 Nr: 3005-21.2010.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osiel Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

Felipe Velasque Amaral - OAB:13.598 - MT, Otavio Simplicio kuhn - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Certifico para os devidos fins, que os presentes autos foram 

desarquivados nesta data a pedido da parte autora, estando o presente 

procedimento, aguardando providências da parte interessada. O referido é 

verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97545 Nr: 1231-72.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a contestação foi 

apresentada tempestivamente, pela requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64841 Nr: 1258-26.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 Nestes autos o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou 

embargos à execução promovida por MARLI MOREIRA SILVA.

Instada a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo 

embargante, a embargada concordou com estes.

Na sequência, este Juízo homologou os cálculos apresentados, de modo 

que, por conseguinte, foram expedidas e levantadas as respectivas 

RPV’s.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que inexistem diligências a serem cumpridas nestes autos, 

julgo e declaro extinta a presente ação, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49747 Nr: 5398-11.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50187 Nr: 165-96.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT), Carla Lange Ropk, FABIO MACHADO DE CASTRO, KLEBER 

DE FREITAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Impulsiono os autos, a fim de informar as partes que a audiencia marcada 

para 06/06/2018 as 13h00min. Sera oportunamente designada nova data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93578 Nr: 11307-92.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE AMERICO MARANHÃO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52951 Nr: 2507-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wild Johnne Silva, Wild Johnne Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

no prazo de 15 dias sob pena de extinção do feito, considerando que 

foram infrutiferas as pesquisas via renajud e infojud

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 4843-91.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Helder Bezerra Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

extinção do feito, tendo em vista que as buscas atraves dos sistemas 

infojud e renajud foram infrutíferas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41151 Nr: 882-79.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mamede de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

extinção do feito, tendo em vista que as buscas atraves dos sistemas 

infojud e renajud foram infrutíferas.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100536 Nr: 2797-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT17816

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 07 de agosto de 2018, às 13h00 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

Considerando que a Comarca está provida de dois Oficiais de Justiça para 

o cumprimento de diligências;

Considerando que os dois Oficiais de Justiça da Comarca encontram-se 

afastados um por licença médica e outro acompanhando sua mãe idosa 

que está em tratamento médico.

Considerando os termos do artigo 654 da CNGC e artigo 52 do COJE.

R/E/S/O/L/V/E:

Designar em caráter emergencial o servidor MAURÍCIO CASALI, Auxiliar 

Judiciário, matrícula nº 1476, para exercer cumulativamente ao seu cargo 

a função de Oficial de Justiça ad hoc, excepcionalmente para o 

cumprimento de mandados urgentes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos – Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Porto dos Gaúchos/MT, 05 de Junho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 412-61.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Loudes Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25503 Nr: 696-74.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allyson Vaz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 696-74.2015.811.0019, Código 25503 proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ALLYSON VAZ DE LIMA.

S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação Penal movida em face de ALLYSON VAZ DE LIMA pelo 

cometimento da(s) infração(ões) penal(ais) descrita(s) no(s) artigo(s) no 

art. 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 42 do Decreto Lei nº 3.688/41, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

 Ofertado o benefício da suspensão condicional do processo, esta foi 

aceita, bem como não há noticia que o acusado tenha praticado outro 

delito no período de prova.

 Em seguida, o Ministério Público opinou pela declaração da extinção da 

punibilidade do agente, com fundamento no artigo 89, § 5º da lei 9099/95.

 É o relato. Decido.

 Tendo em vista que expirou o prazo de suspensão processual sem 

revogação, conforme ressaltado pelo douto Promotor de Justiça, 

necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado, por 

cumprimento do prazo da suspensão processual.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ALLYSON VAZ DE LIMA, devidamente qualificado nos 

autos, pelos fatos descritos no presente caderno processual, nos termos 
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do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

 Determino ao Sr. Escrivão, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial.

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento do prazo da 

suspensão processual, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a presente 

decisão.

 Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40466 Nr: 452-43.2018.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 19 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Advogado Dr. ELCIO LIMA 

DO PRADO, OAB-MT sob o nº 4757, para apresentar as devidas 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 5 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 320-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver MÁRCIO JOSÉ VELOSO, já qualificado, o que faço 

com fulcro nos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela 

insuficiência de provas produzidas na esfera judicial.4. PROVIDÊNCIAS 

FINAISComunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que deu origem a presente Ação Penal (artigo 

974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.Transitada esta em julgado, RESTITUA A 

FIANÇA AO RÉU, nos termos do que disciplina o art. 337, do Código de 

Processo Penal, e após, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às providências.Porto dos 

Gaúchos-MT, 04 de junho de 2017.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 951-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 III - CONCLUSÃODesta feita, DETERMINO a elaboração do respectivo 

memorial de calculo de pena, devendo considerar como termo a quo o dia 

30/04/2018 (dia do preenchimento do requisito objetivo), inclusive 

fazendo-o pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - MGP, 

diante de sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 

1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.Ato 

contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo.Cumpra-se, 

com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40400 Nr: 404-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson de Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do laudo médico juntado os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25652 Nr: 745-18.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto do Santo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 745-18.2015.811.0019 - Código nº. 25652

DECISÃO

 Vistos, etc.

Diante do oficio do COREJ/IT acostado à ref. 106, noticiando o depósito do 

valor devido aos honorários sucumbenciais.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor do 

advogado do requerente, Dr. Jorge Balbino da Silva, observando os dados 

bancários indicados por ele, para levantamento do valor descrito no ofício 

(ref. 106).

Proceda-se o Senhor Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 773 de 833



advogado do requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos-MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40464 Nr: 448-06.2018.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 22 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio a Advogada Dra. THAIS 

MACHADO DE SOUZA, OAB-MT sob o nº 23163, para apresentar as 

devidas contrarrazões recursais no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 5 (cinco) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36757 Nr: 1559-89.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparicio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando a conversão da Guia de Execução Penal em Definitiva, bem 

como a elaboração do cálculo de liquidação da pena de multa (ref. 46), 

DETERMINO que se intime o causídico do reeducando, por conseguinte, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifestem no 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28239 Nr: 380-27.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Bernardino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT- Representante Comercial de Produtos 

Agrícolas LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Francisca de Souza - 

OAB:MT-17.131, Dineia de Souza Costa - OAB:MT-21272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por GILBERTO 

BERNARDINO DE SOUZA em desfavor da TNT – REPRESENTANTE 

COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP, todos devidamente 

qualificados.

À ref. 77 a parte autora requereu a suspensão da execução, uma vez 

que, até o presente momento, não localizou quaisquer bens do devedor 

passíveis de penhora.

Sobre o assunto, tenho que o pedido deve ser deferido, devendo a parte 

reclamante diligenciar no sentido de localizar bens em nome do reclamado. 

Neste sentido:

 ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. . SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 791, III, DO CPC. PRAZO DE 6 MESES. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. 1. A suspensão do processo por inexistência de bens 

passíveis de penhora (art. 791, III, do CPC) impede o curso do prazo 

prescricional. Contudo, quando determinada a requerimento do exeqüente 

por tempo indeterminado, a suspensão da prescrição fica limitada a seis 

meses, por aplicação análoga do § 3º do art. 265, do CPC. 2. A regra de 

que a suspensão do processo por inexistência de bens passíveis de 

penhora (art. 791, III, do CPC) impede o curso do prazo prescricional não 

deve ser aplicada por tempo indeterminado, pois perpetuar o 

sobrestamento da demanda, notadamente por ser uma situação que 

permite ao credor a tomada de novas diligências no intuito de angariar 

satisfação ao seu crédito, é medida suscetível de causar insegurança 

jurídica. O executado não deve ser eternamente exposto à execução, 

tampouco o judiciário onerado pela inércia do exequente. (TRF-4 - AC: 

50275494320134047000 PR 5027549-43.2013.404.7000, Relator: LORACI 

FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 15/07/2014, QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: D.E. 16/07/2014)

Desta forma, defiro o pedido de ref. 77 e determino a suspensão dos 

presentes autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo os autos 

aguardarem no arquivo provisório.

Após, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35565 Nr: 1392-42.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MACHADO DE SOUSA - 

OAB:23163/O

 Intimar a douta causídica nomeada, para tomar ciência da r. Sentença de 

Extinção de Punibilidade (ref. 43), para querendo manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25962 Nr: 846-55.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Apolônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 846-55.2015.811.0019, Código 25962 proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de GILMAR APOLÔNIO DA SILVA.

S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação Penal movida em face de GILMAR APOLÔNIO DA SILVA 

pelo cometimento da(s) infração(ões) penal(ais) descrita(s) no(s) artigo(s) 

no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.

 Ofertado o benefício da suspensão condicional do processo, esta foi 

aceita, bem como não há noticia que o acusado tenha praticado outro 

delito no período de prova.

 Em seguida, o Ministério Público opinou pela declaração da extinção da 

punibilidade do agente, com fundamento no artigo 89, § 5º da lei 9099/95.

 É o relato. Decido.

 Tendo em vista que expirou o prazo de suspensão processual sem 

revogação, conforme ressaltado pelo douto Promotor de Justiça, 

necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado, por 

cumprimento do prazo da suspensão processual.
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 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de GILMAR APOLÔNIO DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno processual, nos 

termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

 Determino ao Sr. Escrivão, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial.

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento do prazo da 

suspensão processual, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a presente 

decisão.

 Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27061 Nr: 1255-31.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Bergamin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS, Jéssica Rodrigues de Souza - OAB:22.870-0/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão formulada 

na denúncia para o fim de condenar o acusado VALDENIR BERGAMIN 

DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, 

caput, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao pagamento das 

custas processuais (art. 804, do Código de Processo Penal).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 2371-04.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Xavier de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Sezar Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:12.701/MT

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em defesa dos interesses da infante 

Juliana Sezar Xavier, representada por seu genitor JOSÉ XAVIER DE 

MATOS, em face de FÁTIMA SEZAR PONTES, em que foi concedida a 

tutela antecipada pleiteada.

É o relatório do necessário.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que as partes são legítimas e, 

por outro lado, conquanto regularmente citada e intimada, a parte 

requerida não ofereceu contestação nos autos, tornando-se, assim, revel, 

a teor do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora a requerida tenha deixado de contestar os fatos 

alegados pelo autor, deixo de aplicar os efeitos da revelia, a teor do que 

dispõe o art. 345, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando a necessidade de produção/instrução probatória, 

DETERMINO que sejam intimadas as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, nos termos do que disciplina o art. 357, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 2412-91.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Gomes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 VIII - DAS INTERRUPÇÕES DA PENARessalto, ainda, que ao longo da 

execução penal houve diversos períodos em que o reeducando deixou de 

cumprir as reprimendas penais, consistentes nos seguintes: i) 51 faltas no 

recolhimento noturno (fl. 397); ii) 01/06/2014 à 21/06/2014 – ausência de 

comparecimento mensal; iii) 21/06/2014 à 22/12/2014 – preso 

cautelarmente na 1883.57-2014.811.0018 (64564 – Comarca de Juara); iv) 

4 meses de ausências de comparecimentos mensais – janeiro, fevereiro, 

maio e setembro de 2017.IX – DA CONCLUSÃODIANTE DO EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções 

Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO das penas impostas ao reeducando 

SINVAL GOMES FONSECA, de modo que DETERMINO a reunião da Guia de 

Execução Penal n. 235-97.2018.811.0019 (40064) neste feito, com as 

respectivas e devidas baixas e anotações de estilo, conforme disciplina a 

C.N.G.C, art. 1.549.Por fim, considerando a elaboração do respectivo 

cálculo que segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para 

ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39270 Nr: 3142-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Salviano da Silva, Leandro da Silva 

Souza, Wesley Igaxira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 2018 

às 17h10min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 1042-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 2018 

às 15h40min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 447-89.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Bertan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 2018 

às 15h00min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 1532-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Jahnel Rocha, Felipe da Rosa, 

Gabriel Victor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Allan Carlos Schimidt - OAB:21.958/MT, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17798

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 17 de abril de 2018 

às 16h10min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 656-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Paulo Nogueira, Gilson Paulo Nogueira, Maria 

José Nogueira, Natividade Rosa Nogueira de Lima, Maria de Fátima 

Nogueira Custódio, Jandra Nogueira Sobianski, representada por Edmundo 

Sobianski, Aparecido Paulo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa da advpogada, para 

proviodenciar o recolhimento da taxa de 01 (um) Selo de Autenticidade 

que será aplicado no Alvará nº 02/2018 expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 1532-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Jahnel Rocha, Felipe da Rosa, 

Gabriel Victor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Allan Carlos Schimidt - OAB:21.958/MT, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17798

 Certifico que intimo as partes acerca da expedição das missivas de 

ref.173 a 175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28474 Nr: 451-29.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos, etc.

I - CUMPRA-SE integralmente a decisão de Ref. 79, e assim, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22948 Nr: 744-67.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Cardoso Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 
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OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Vistos, etc.

I - CUMPRA-SE integralmente a decisão de Ref. 111, e assim, proceda o 

Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido o 

respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 1709-40.2017.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Bonfim Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Dornelles Frassetto 

- OAB:MT-17991-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918, Paulo César Rosa Góes - OAB:MT-18.021-A, 

Rodrigo Frassetto Goes - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

pelo OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor 

de RAFAEL BOMFIM, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida, deferindo a liminar de busca e apreensão.

 Entrementes, em 28/11/2017, a parte autora juntou petição requerendo 

suspensão do processo em virtude de tratativa de acordo extrajudicial, a 

qual foi deferida.

 Diante da tentativa frustrada de acordo, a requerente peticionou em 

04/04/2018 pelo prosseguimento do feito, expedição de novo mandado de 

busca e apreensão/citação e que fosse inserida a restrição de circulação 

via sistema RENAJUD.

 Esse é o breve relato do ocorrido.

 Em virtude da quebra de acordo extrajudicial relatada pela requerente, 

DETERMINO o prosseguimento do feito, sendo expedido novo Mandado de 

busca e apreensão do veiculo descrito na Exordial, além da citação da 

Requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da divida, conforme Liminar de fl. 5.

Consoante estabelece o art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014, procedo à 

restrição e anotação da busca e apreensão, do veículo descrito na inicial, 

via RENAJUD nos termos do art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25619 Nr: 737-41.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Felipe Bergamaschi - 

OAB:84.630-PR, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JÚRI - proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de WILHANS 

MARQUES DOMINGOS como incurso nas sanções do(s) artigo(s). 121, § 

2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos

do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940).

Encerrada a instrução probatória e apresentada as derradeiras 

alegações, foi prolatada a sentença penal, a qual desclassificou a 

imputação de tentativa de homicídio para as sanções do artigo 129, caput, 

do Código Penal, razão porque remeteu os autos a Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

De acordo com o Código de Processo Penal “se o juiz da pronúncia 

desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz 

singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação 

for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a 

sentença (art. 492, § 2o)” – CPP, art. 74, §3°.

A propósito, “o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a 

realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 

(dez) dias” – CPP, art. 410.

Desta feita, em respeito ao procedimento disciplinado nas normativas 

citadas, DETERMINO que dê-se vista dos autos aos Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, por conseguinte, intime-se a Defesa técnica do 

autor do fato, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem no que 

entender de direito, inclusive requeiram novas provas/diligências, 

conforme insculpido no art. 410 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23777 Nr: 50-64.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Guimarães Mariano Widal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941

 . 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em relação ao delito 

previsto no art. 147, caput, do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940) ocorreu o advento da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 

109, inciso V, do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no 

art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em 

consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE da 

autora do fato PATRÍCIA GUIMARÃES MARIANO WIDAL, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da 

presente sentença absolutória, informando-lhe o número do presente feito 

(artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato” – CNGC, art. 1.387, NOMEIO o douto causídico Dr. SANDRO 

ALINE DE FARIAS, inscrito na OAB/MT sob o n° 21308-0, para este ato, de 

modo que fixo como honorários advocatícios 1 URH, devendo a Secretaria 

deste juízo expedir a respectiva certidão.Transitada em julgado, 

encaminhem os presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Ciência ao 

MPE.Às providências.Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32676 Nr: 30-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 
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para o fim de absolver REINALDO ALVES DE LIMA, já qualificado, o que 

faço com fulcro nos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela 

insuficiência de provas produzidas na esfera judicial.4. PROVIDÊNCIAS 

FINAISComunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que deu origem a presente Ação Penal (artigo 

974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às providências.Porto 

dos Gaúchos-MT, 04 de junho de 2017.Rafael Depra PanichellaJuiz 

Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 1750-62.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcides Dias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Veronesi, Maria Grazia Veronesi, 

Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, Fernando Cesar Bartolaia - OAB:5.444, Paulo César 

da Silva Avelar - OAB:21.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Brandalize - 

OAB:31.242-PR, JORGE BRANDALIZE - OAB:9793/PR, JOSÉ RICARDO 

CALAÇA - OAB:8057/GO, Luciano Carlos Franzon - OAB:14975/PR, 

Luiz marcelo Munhoz Pirola - OAB:24.213-PR, Marco Antonio 

Brandalize - OAB:16439/PR, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seus 

advogados constituídos, para que providenciem o recolhimento das custas 

da Carta Precatória que será encaminhada à Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT e da Carta Precatória a ser encaminhada à Comarca de 

Anápolis/GO, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 

sítio do respectivo Tribunal e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se 

efetive a distribuição e o cumprimento das missivas nos Juízos 

deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136610 Nr: 137-55.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Soares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carvalho Mendes - 

OAB:9298-MS, José Carlos Vinha - OAB:7963 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 DELIBERAÇÃO: “Vistos. Deste modo, redesigno a presente audiência 

para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 17hs30 Min (MT) para se proceder a 

oitiva da testemunha Luiz Carlos Nonemacher, que deverá ser novamente 

intimado, sob pena de que em nova ausência, acarrete em condução 

coercitiva. Oficie-se ao Juízo deprecante da nova data da audiência, bem 

como para que seja cientificado quanto a não localização da testemunha 

Luis Antonio da Silva. Às providências.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de Gabinete I), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144131 Nr: 1395-66.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134578 Nr: 1198-82.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarley Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 DELIBERAÇÃO: Pelo MM Juiz: “Vistos. Arbitro em 01 URH´S os honorários 

advocatícios do advogado nomeado para o ato, Dr. Danilo Schembek 

Souza – OAB 19907/O. O presente feito encontra-se devidamente 

instruído e comporta julgamento. Deste modo, abra-se vista às partes para 

apresentação de memoriais escritos no prazo legal, a começar pelo 

Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de 

Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41402 Nr: 1892-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 
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OAB:OAB/GO 48952

 DELIBERAÇÃO: Pela MMª Juiza: “Vistos. Arbitro em favor da advogada 

nomeada para o ato, Dra. Thais Soares Azevedo – OAB 24163/O, a 

quantia de 02 URH´S como honorários advocatícios. O presente feito 

encontra-se instruído e comporta julgamento. Deste modo, abra-se vista 

às partes para apresentação de memoriais finais, a começar pelo 

Ministério Público. De igual modo, intime-se a causídica Dra. Karla, para 

que no prazo de cinco dias junte aos autos o instrumento de procuração, 

conforme já determinado em outra oportunidade. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís 

Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de Gabinete I), foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33260 Nr: 1972-88.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora “on line”.Outrossim, com 

a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, o plano de 

recuperação foi aprovado pelos credores, de maneira que os créditos 

concursais sofreram novação e, como tal, ficou definido que as 

execuções individuais contra as recuperandas deveriam ser 

extintas.Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi:Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação".Tendo em vista o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça e a decisão emanada nos autos da 

recuperação judicial da empresa executada, atendendo ao disposto no 

artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.Intime-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12993 Nr: 1645-22.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO os requerimentos de fls. 221 e 223, nos termos da decisão de 

fls. 220/220v.

Dessa forma, proceda a Secretaria ao efetivo cumprimento das 

determinações lançadas às fls. 220/220v.

Sem prejuízo, intime-se a causídica Dra. Aparecida Voine de Souza Neri, 

para que informe a conta bancária da autora para que seja feita a 

transferência da parte que lhe é devida.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134035 Nr: 832-43.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divinar Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Vistos.

Ante a certidão de fls.114, determino nova intimação da patrona do 

Acusado para apresentar suas alegações finais no prazo cabível.

Findo o prazo sem manifestação, o que será considerado como abandono 

da causa por parte da Advogada, remetam-se os autos a Defensoria 

Pública para atuar na defesa do Acusado.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1549-26.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Galvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 DELIBERAÇÃO: Pelo MM Juiz: “Vistos. Providencie o Senhor Gestor a 

juntada aos autos da mídia da audiência de instrução realizada no dia 21 

de Outubro de 2014, com a oitiva das testemunhas Alvaro Campos de 

Oliveira e Andre Alves dos Santos – Fls. 149/151. Na impossibilidade, 

certifique e tornem os autos conclusos para deliberações. No mais, 

expeça-se ofício nos termos requeridos pela defesa nesta oportunidade, e 

pelo Ministério Público às fls. 160. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís (Analista 

Judiciário), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143800 Nr: 1173-98.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
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Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143676 Nr: 1095-07.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Moreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132487 Nr: 2204-61.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Meira Cunha - 

OAB:268533 OAB/SP, Rodrigo Garcia Lopes Pereira - 

OAB:39.605/GO, Walter Pereira - OAB:3.112/GO

 Certifico para os devidos fins que em cumprimento a decisão de fls. 90, 

designo o dia 27/07/2018, às 16:00 horas (MT), a coleta do material 

genético para realização do exame de DNA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137196 Nr: 615-63.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a Parte 

Requerida para se manifestar sobre a petição juntada às fls. 68-69, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144043 Nr: 1341-03.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sheyla Kalyanny Rodrigues Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em análise cognitiva dos requisitos e aspectos inerentes a petição inicial, 

tenho que, neste momento, a mesma merece adequação natural e 

necessária para o deslinde da demanda, pois:

 I – Do contexto dos documentos juntados com a inicial, forçoso concluir 

que a notificação extrajudicial levada a efeito pela autora é irregular, uma 

vez que não atingiu seu objetivo, pois consta como motivo da devolução 

“mudou-se” conforme se depreende da informação de fls. 18, bem como 

não comprovou juntando aos autos documento idôneo demonstrando o 

protesto realizado.

Com isso, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o 

Requerente emende a inicial a fim de provar a regular notificação 

extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133064 Nr: 163-87.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Rezende Silva - ME, Renato Rezende Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, registrando que a pesquisa no BACENJUD não obteve 

resultados positivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132695 Nr: 2339-73.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Batista da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para 

manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do endereço do 

Requerido, ante o teor da certidão de fl. 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133375 Nr: 369-04.2016.811.0017
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rachid Hallila Vieira - 

OAB:10560

 Vistos. Defiro e Homologo a desistência da oitiva da testemunha Maria 

Francisca Lopes Pinto formulada pela Defesa e Ministério Público. Defiro o 

prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do instrumento procuratório 

devido, requerido pela defesa. No mais, após a juntada da missiva 

anteriormente expedida devidamente cumprida, desde já, dou por 

encerrada a fase instrutória, abrindo-se vistas às partes para alegações 

finais sucessivas, pelo prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público e, 

após, a Defesa. Após, voltem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença. Saem os presentes pessoalmente intimadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32903 Nr: 1603-94.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keith Olivett dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito com o fim de intimar a 

D. Advogada constituída pelo réu, para apresentar a Resposta à 

Acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138587 Nr: 1595-10.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Coelho de Almeida, LOOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835 e 854 do CPC, defiro o 

pedido veiculado pela parte exequente à fl. 21 para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada NATALÍCIO OLIVEIRA DA SILVA, portador 

do CPF n. 040.978.121-57, até o valor indicado no demonstrativo de 

cálculo de fl. 08 (R$ 1.079,17 mil e setenta e nove reais e quatro 

centavos), o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACEN-JUD. I. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ 

D e t a l h a m e n t o  d e  O r d e m  J u d i c i a l  d e  B l o q u e i o  d e 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.II. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente.III. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 1648-98.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Filipe Paiva Madail, FAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Antunes Ibelli - 

OAB:SP n° 103.005, Silva Berenice Correa Mello - OAB:126607, Silvia 

Berenice Corrêa Mello - OAB:126.607/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a Audiência anteriormente 

marcada para o dia 20 de junho de 2018, às 17h00min foi REDESIGNADA 

para o dia 30/10/2018, às 17h45min, razão pela qual impulsiono o feito à 

matéria para imprensa para INTIMAÇÃO das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33770 Nr: 2501-10.2011.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezar Augusto Streck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Conceição Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial a fim de 

REINTEGRAR Cezar Augusto Streck na posse do imóvel residencial 

localizado na Rua Paulina de Sousa Parente, n.º 29, Setor Sol Nascente, 

no município de Alto Boa Vista/MT, nos termos dos artigos 487, I, 560 e 

561, todos do Código de Processo Civil, mantendo a liminar dantes 

deferida. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos de 

reconhecimento da usucapião e de indenização das benfeitorias, com 

fundamento no artigo 373, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido (valor venal do imóvel), nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC, atenta, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade dos ônus 

sucumbenciais, eis que a requerida é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, consoante art. 98, §3º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado e, em não havendo manifestação das 

partes, arquive-se com as baixas necessárias.Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2018. Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51404 Nr: 912-94.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Afonso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 912-94.2012.811.0098

Código: 51404

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 1927-39.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIDE MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 781 de 833



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1927-39.2010.811.0011

Código: 57071

Vistos.

Tendo em vista a apresentação da contestação e sua respectiva 

impugnação, INTIMEM-SE as Partes para manifestarem-se quanto às 

provas que ainda pretendam produzir ou se apenas ratificam ou não as já 

produzidas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias,

Consigno que o silêncio será interpretado como anuência para 

prosseguimento no feito com base nas provas já produzidas nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31193 Nr: 689-78.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Paraba Baca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 689-78.2011.811.0098

Código: 31193

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria rural por idade, ajuizada por ANTÔNIA 

PARABÁ BACA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, todos qualificados nos autos.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 137/140, bem 

como quanto à petição de fl. 136, no prazo de 15 (quinze) dias.

Faça-se constar que o silêncio será interpretado como anuência aos 

cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 194-97.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 194-97.2012.811.0098.

CÓDIGO Nº. 50607.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, não havendo manifestação no prazo estipulado, DETERMINO 

remessa dos autos ao arquivo, com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51756 Nr: 1249-83.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Campos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação e em 

consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela impugnante no 

valor de R$ 2.969,85 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos), nos termos das fls. 267/268 sendo, o valor de 

R$ 2.874,04 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e quatro 

centavos) para o Autor referente o FGTS, e R$ 95,80 (noventa e cinco 

reais e oitenta centavos) a título de sucumbência, após a devida 

compensação, nos termos fixados na decisão judicial exequenda.Isento 

de custas, a impugnante por tratar-se de Fazenda Pública.Condeno a 

parte impugnante em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC].Após o decurso do prazo 

para interposição de recurso cabível, intime-se o Exequente para 

apresentar cálculos atualizados, em seguida, oficie-se a autoridade 

responsável pelo Município executado para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 02 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente, (art. 

535, § 3º, II, CPC), sob pena de bloqueio de verbas públicas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi 

LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54650 Nr: 1045-68.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei da Silva Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 54650

Vistos etc.

Considerando que o réu alterou seu endereço e não comunicou ao Juízo 

(fl. 89), decreto-lhe a revelia, de modo que o feito prosseguirá sem a sua 

presença.

Destarte, abram-se vistas dos autos às partes para alegações finais, no 

prazo sucessivo de 05 dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56773 Nr: 1107-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56773

Vistos etc.

Considerando que o réu alterou seu endereço e não comunicou ao Juízo 

(fl. 69), decreto-lhe a revelia, de modo que o feito prosseguirá sem a sua 

presença.

Destarte, abram-se vistas dos autos às partes para alegações finais, no 

prazo sucessivo de 05 dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 57981 Nr: 495-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57981

Vistos etc.

Considerando a designação deste magistrado para a atuação nos feitos 

criminais desta Comarca de Porto Espiridião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, da qual sou 

titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins de eficiência 

do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que redesigno 

a audiência outrora aprazada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

15h50min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58132 Nr: 604-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 58132

Vistos etc.

Considerando a designação deste magistrado para a atuação nos feitos 

criminais desta Comarca de Porto Espiridião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, da qual sou 

titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins de eficiência 

do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que redesigno 

a audiência outrora aprazada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

15h10min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 544-12.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60322

Vistos etc.

Considerando a designação deste magistrado para a atuação nos feitos 

criminais desta Comarca de Porto Espiridião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, da qual sou 

titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins de eficiência 

do serviço prestado em ambas unidades jurisdicionais, pelo que redesigno 

a audiência outrora aprazada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agenda.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1404-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 61846

Vistos etc.

Embora tenha o denunciado Noé Estevão da Silva, no momento de sua 

notificação, informado que não possui condições de contratar advogado 

(fls. 221), verifica-se que há nos autos advogado constituído, conforme 

se extrai de fls. 198.

Deste modo, intime-se a causídica constituída para que apresente defesa 

prévia no prazo legal.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63164 Nr: 596-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Batista Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 63164

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/07/2018, às 13h30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 05 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 572-43.2018.811.0098

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Rodrigues da Silva, Nelson Rodrigues da 

Silva, José Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 572-43.2018.811.0098Código: 63134Vistos. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ.Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 
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Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 877-71.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 877-71.2011.811.0098

Código: 31381

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria rural por invalidez, ajuizada por BENEDITO 

DE ARRUDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, todos qualificados no autos.

 Tendo em vista impugnação apresentada pela autarquia requerida às fls. 

137-139-v, na qual manifesta discordância com os cálculos apresentados 

pela Exequente, INTIME-SE a parte autora/Exequente para pronunciar-se 

quantos aos cálculos apresentados pela Executada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56266 Nr: 762-11.2015.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José Roberto de Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº762-11.2015.811.0098.

CÓDIGO Nº. 56266.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51439 Nr: 951-91.2012.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rosa Batista Cosme

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 951-91.2012.811.0098

Código: 51439

Vistos.

DEFIRO o pedido feito pela inventariante à fl. 228, nos termos do art. 313 

do CPC, para tanto DETERMINO suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, para que a parte peticionante possa promover as 

diligencias necessárias a obter os endereços necessários para regular 

andamento do processo, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se nos autos e façam se 

concluso para decisão, independente de nova intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 442-63.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Picada de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041, Rosimar Domingues dos Reis - OAB:15675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 442-63.2012.811.0098

Código: 50933

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60459 Nr: 645-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aparecido Guiraldello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 645-49.2017.811.0098

Código: 60459

Apenso: 59411

Vistos.

Trata-se de embargos à execução, ajuizada por MARCOS APARECIDO 

GUIRALDELLO, em face de SICREDI – SUDOESTE MT, todos qualificados 

na exordial.

Compulsando os autos, não consta o devido recolhimento das custas, 

tampouco pedido de gratuidade a ser apreciado.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove 

o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

Provimento nº 82/2014-CGJ.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 1554-28.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato Grotto - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS 

GALVAO LTDA ME, CRISTIANE GAIA GALVÃO, Marcos Aparecido 

Guiraldello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1554-28.2016.811.0098

Código: 59411
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Vistos.

Defiro o pedido do Exequente à fl. 61, concedendo o prazo de 25 (vinte e 

cinco) dias para diligencias e posterior prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se, intime o Exequente para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 695-17.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Taroco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 695-17.2013.811.0098

Código: 52601

Vistos.

Aportou-se aos autos, às fls. 60, pedido do autor pugnando pela 

suspensão do feito, tendo em vista o protocolo do requerimento 

administrativo junto à autarquia requerida.

Determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-se concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1404-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O RÉU 

PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25518 Nr: 3-28.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:SP / 196.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 3-28.2007.811.0098

Código: 25518

Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl. 155.

De proêmio, determino que seja procedida a regularização dos registros e 

da autuação do feito, fazendo-se constar que o feito encontra-se em fase 

de cumprimento/execução de sentença.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil c/c artigo 130 da Lei 

n.º 8.213/91, intime-se a Autarquia Federal para impugnar a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Se não houver impugnação, será requisitado o pagamento por intermédio 

do Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51418 Nr: 927-63.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nestor Fernandes Fidelis - 

OAB:6006/MT

 Autos: 927-63.2012.811.0098

Código: 51418

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 149, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

proferida à fl. 145, notificando-se a parte requerida quanto a reabertura de 

prazo recursal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 25 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 663-46.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Autos: 663-46.2012.811.0098

Código: 51164

Vistos.

Compulsando os autos, às fls. 144-147, em 18/12/2013, consta a juntada 

de termo de autocomposição entre as partes, não obstante a certidão de 

fl. 167.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao referido acordo (fls. 

144-147) e se houve seu cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 25 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 1292-20.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira Marques, Anotaciso José 

Maria, Alberto de Jesus da Silva, Pedro Alves de Araujo, Ariene Dias 

Ferreira, Advane da Cruz Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519-MT, José de Barros Neto - 
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OAB:OAB/MT 8.841-B, Nelson Pedroso Junior - OAB:11266-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado de 

defesa de Anotaciso José Maria, para apresentar endereço atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse na oitiva das testemunhas 

Nelson Gomes Azambuja e Raimundo Alves Bezerra, as quais não foram 

localizadas no endereço fornecido, consoante certidão de fl. 1682, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 1292-20.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira Marques, Anotaciso José 

Maria, Alberto de Jesus da Silva, Pedro Alves de Araujo, Ariene Dias 

Ferreira, Advane da Cruz Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519-MT, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Nelson Pedroso Junior - OAB:11266-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO DE DEFESA DO RÉU ARIANE DIAS FERREIRA, PARA 

APORTAR AOS AUTOS, CASO TENHA CERTIDÃO DE ÓBITO DE ARIENE 

DIAS FERREIRA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 74-64.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judith Maria da Silva, Mariza Judith da Silva, Maria Judith 

da Silva, Marilda Judith da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:SP/34.248, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:MT/7400, MILENA 

PIRÁGINE - OAB:17210-A, Renato Olimpio Sette de Azevedo - 

OAB:180737/SP

 Autos: 74-64.2006.811.0098

Código: 25202

Vistos.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento em curso na Segunda 

Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 25 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58020 Nr: 524-55.2016.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Reginaldo Correia Martins, Rosimeire Correia 

Martins, Rosangela Martins Padovani, Angela Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos: 524-55.2016.811.0098

Código: 58020

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, para busca 

de informações patrimoniais do de cujus, junto às instituições financeiras e 

ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM 

(BACENJUD/RENAJUD), com o intuito de identificar eventuais bens e ou 

direitos não declarados no inventário.

O Bacenjud é uma ferramenta voltada a possibilitar a comunicação entre a 

Justiça e as instituições financeiras, via Banco Central do Brasil, 

viabilizando a obtenção de informações e envio de ordens judiciais 

diretamente ao Sistema Financeiro através da rede mundial de 

computadores, dentre as quais a identificação, bloqueio e transferências 

de valores, todavia tendo por base um valor previamente informado pelo 

Juízo, por exemplo, nas ações execuções.

Por sua vez, o Renajud também possui função semelhante, entretanto 

possui a possibilidade de identificação de veículos de determinada 

propriedade e, quando for o caso, sua constrição junto ao Departamento 

Nacional de Transito – DENATRAN.

Todavia, do ponto de vista estritamente tributário, não é inócua a 

pretensão da Fazenda Pública quanto ao BACENJUD, entretanto 

prejudicada ante a impossibilidade instrumental do sistema. Noutro giro, em 

relação ao RENAJUD, destaca-se que o peticionante possui acesso ao 

sistema de registro de veículos, podendo proceder a referida pesquisa 

sem necessidade desta incumbência ao judiciário, por tratar-se de 

procedimento meramente administrativo.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de buscas nos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD.

Intime-se o Inventariante para juntar nos autos o comprovante de 

recolhimento do ITCMD ou isenção, as respectivas certidões expedidas 

pela PGE e SEFAZ/MT, bem como manifestar-se quanto a petição de fls. 

92/93, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53400 Nr: 1455-63.2013.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lysiana Andressa Mangini F. 

de Rosa - OAB:184.523 RJ, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Autos: 1455-63.2013.811.0098

Código: 53400

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 148, intime-se o Exequente para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-20.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON MATEUS DIAS OAB - GO0017617A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010108-20.2010.8.11.0098; Valor causa: R$ 5.163,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 786 de 833



[CONSÓRCIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

FARIA DE AZAMBUJA Parte Ré: REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos. Intime-se o devedor para pagar o débito 

conforme ID 12401878, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, o mandado de penhora e avaliação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 18 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 16/2018/DF

O Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz(a) de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto n°. 1.755/2018 de 2 de janeiro de 2018, que 

divulga os dias dos feriados nacionais, estaduais e municipais e pontos 

facultativos nas repartições Públicas do Estado de Mato Grosso do ano de 

2018.

R E S O L V E:

Art. 1°. SUSPENDER o expediente no foro Administrativo, Judicial, 

Extrajudicial e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Querência, 

Estado de Mato Grosso no dia 11 de junho de 2018, sendo que os prazos 

processuais que vencerem neste dia, será prorrogado para o primeiro dia 

útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Querência - MT, 14 de maio de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 2711-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA JARDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a autarquia 

ré a pagar a autora o benefício de pensão por morte, no valor previsto no 

art. 75, da Lei nº 8.213/91, a partir da Data de Entrada do Requerimento 

administrativo (DER), com incidência de correção monetária, desde seus 

respectivos vencimentos, além de juros de mora calculados nos termos da 

Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o ABONO ANUAL de que trata o 

artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 

1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. Por não exceder a 

condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48249 Nr: 1651-48.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e torno definitiva a 

liminar anteriormente concedida, resolvendo o mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas necessárias.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 1382-77.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO WEIZEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º 

salário, a contar da data de 05/09/2017 (data da juntada do laudo pericial), 

na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 

(STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).Presente os requisitos legais 

neste momento processual, CONCEDO a tutela provisória de urgência 

antecipada incidental, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO que a requerida providencie a implantação do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de 

arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da 

obrigação.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Os valores atrasados deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices 

previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. 

Oficie-se ao INSS (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço 

Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) para que promova a conversão 

em folha de pagamento do benefício concedido nestes autos, no prazo de 

30 dias contados da intimação, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente fixada. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 

(um mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância 

superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46938 Nr: 1113-67.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 
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parte requerida em implantar em favor da parte autora o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ da, no valor do salário de contribuição 

por mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 05/09/2017 (data da 

juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presente os requisitos legais neste momento processual, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada incidental, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que a 

requerida providencie a implantação do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de arbitramento de 

multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F da Lei 

9494/97, a partir de cada vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) para que promova a conversão em folha de pagamento do 

benefício concedido nestes autos, no prazo de 30 dias contados da 

intimação, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50571 Nr: 2808-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Rodrigues Gondim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, afastada a presunção de dependência pelas provas constantes 

dos autos, de rigor a improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Como a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, não há que se falar em condenação aos encargos da 

sucumbência. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45175 Nr: 302-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERNANDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DO NASCIMENTO 

BARCELLOS - OAB:27055

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração sob o fundamento de que o Juiz não 

pode declarar rescindido o contrato entabulado, eis que o Embargante não 

fez pedido expresso neste sentido, impossibilitando-o de cobrar eventual 

saldo remanescente do Embargado.

Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que 

a alegação é plausível e merece guarida.

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, para reformar a 

sentença proferida e excluir o trecho atacado.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45086 Nr: 268-35.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17538 Nr: 728-66.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Câmara Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, afastada a presunção de dependência pelas provas constantes 

dos autos, de rigor a improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

não há que se falar em condenação aos encargos da sucumbência. 

Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43520 Nr: 2313-46.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva, ONESIO LUCAS DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 41991 Nr: 1543-53.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CARDOSO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em CONVERTER o benefício de AUXÍLIO DOENÇA em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor da parte autora, no valor do 

salário de contribuição por mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 

08/05/2017 (data da juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da 

Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, 

jul. 27/03/2018).Presente os requisitos legais neste momento processual, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada incidental, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que a 

requerida providencie a conversão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de arbitramento de 

multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F da Lei 

9494/97, a partir de cada vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) para que promova a conversão em folha de pagamento do 

benefício concedido nestes autos, no prazo de 30 dias contados da 

intimação, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37058 Nr: 1028-52.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER em favor da parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, 

nos termos do art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e 

um por cento) sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário 

mínimo, que deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data 

de Entrada do Requerimento administrativo (DER), com incidência de 

correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros 

de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, 

e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo 

final (DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da 

Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, 

jul. 27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 

sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao INSS para 

cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 

URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44694 Nr: 41-45.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a liminar anteriormente concedida e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 2° e 

parágrafos do Decreto-lei n° 911, de 1969, segundo alteração trazida pela 

Lei nº 13.043/2014, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo, nas mãos do polo ativo, que desde já fica 

expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros. Arcará o polo passivo 

com as custas, despesas processuais e honorários de advogado, 

arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia atualizável 

desta data e até a liquidação, com juros legais moratórios contados do 

trânsito em julgado desta sentença – art. 85, §§8º e 16º, NCPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39107 Nr: 193-30.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER em favor da parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, 

nos termos do art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e 

um por cento) sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário 

mínimo, que deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data 

de Entrada do Requerimento administrativo (DER), com incidência de 

correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros 

de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, 

e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo 

final (DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da 

Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, 

jul. 27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 

sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao INSS para 

cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 
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URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38319 Nr: 1585-39.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar em favor da parte autora o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 08/05/2017 (data da 

juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presente os requisitos legais neste momento processual, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada incidental, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que a 

requerida providencie a implantação do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de arbitramento de 

multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F da Lei 

9494/97, a partir de cada vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) para que promova a conversão em folha de pagamento do 

benefício concedido nestes autos, no prazo de 30 dias contados da 

intimação, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36050 Nr: 617-09.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar em favor da parte autora o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 05/09/2017 (data da 

juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presente os requisitos legais neste momento processual, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada incidental, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que a 

requerida providencie a implantação do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de arbitramento de 

multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F da Lei 

9494/97, a partir de cada vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) para que promova a conversão em folha de pagamento do 

benefício concedido nestes autos, no prazo de 30 dias contados da 

intimação, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58463 Nr: 2010-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com a complementação do valor da diligência da Sra. Oficial de 

Justiça, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação, uma vez que são dois atos a 

serem cumpridos e foi pago apenas um.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47898 Nr: 1559-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 
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não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43795 Nr: 1666-54.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 17:30h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS OCORRERÁ 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, COMPETINDO ÀS PRÓPRIAS 

PARTES (CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada (via DJE em relação à parte autora e mediante Remessa 

em relação ao INSS).

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42704 Nr: 1229-13.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 17h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS OCORRERÁ 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, COMPETINDO ÀS PRÓPRIAS 

PARTES (CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada (via DJE em relação à parte autora e mediante Remessa 

em relação ao INSS).

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36202 Nr: 33-42.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56524 Nr: 1710-05.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONISCLEI NUNES VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Parte autora: Recolher custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Aguardar decurso de prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 419-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJORGE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO e intimar 

via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 
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sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 1963-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

SECRETARIA: ATENÇÃO NAS PROVIDÊNCIAS (RÉUS PRESOS - 

PRIORIDADE).

Considerando-se a suspensão do expediente forense em 28 de maio de 

2018 (Greve dos Caminhoneiros), designo a audiência para o dia 05 de 

julho de 2018, às 15h (Horário de Mato Grosso).

Adotadas as providências, ao MP para manifestação sobre o pedido de 

revogação de REF. 84.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52980 Nr: 168-49.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian de Souza Mesquita, Romilda Lopes 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Xavantina - MT - OAB:

 Vistos.

SECRETARIA: ATENÇÃO NAS PROVIDÊNCIAS (RÉUS PRESOS - 

PRIORIDADE).

Considerando-se a suspensão do expediente forense em 28 de maio de 

2018 (Greve dos Caminhoneiros), designo a audiência para o dia 05 de 

julho de 2018, às 14h (Horário de Mato Grosso).

Homologo a desistência requerida pelo MP em REF. 139.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 217-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES FERREIRA, Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Pereira 

Gonzales - OAB:34.937 PR, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/MT, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, 

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 Vistos.

SECRETARIA: ATENÇÃO NAS PROVIDÊNCIAS (RÉUS PRESOS - 

PRIORIDADE).

Considerando-se a suspensão do expediente forense em 28 de maio de 

2018 (Greve dos Caminhoneiros), designo a audiência para o dia 05 de 

julho de 2018, às 13h (Horário de Mato Grosso).

Homologo a desistência requerida pelo MP em REF. 139.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 779-70.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES, MARCOS 

VINICIUS PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Fernandes Guida 

Mascarenhas - OAB:OAB-BA 40.170

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00(setecentos e 

noventa e três reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 34, juntada em 05/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 539-81.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RUDOLF FILSNER ME, ERIC RUDOLF 

FILSNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00(setecentos e 

noventa e três reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 24, juntada em 05/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39613 Nr: 1643-45.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

Considerando-se o acórdão do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

1) Certifique-se a inexistência de recursos diversos e o trânsito em 

julgado do acórdão;

2) Expeça-se Guia de Execução Definitiva, com as comunicações de 

praxe;

3) Determino o cumprimento da ordem de soltura do réu, deixando de 

expedir alvará de soltura em seu favor em razão da prisão preventiva 

decretada no Processo de Código 52719, em trâmite nesta mesma 

comarca;

4) Sem prejuízo, procedo à regularização no sistema Apolo da prioridade, 
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de modo que está retirada a urgência "réu preso" em vista da revogação 

da prisão neste processo;

5) Providencie-se o necessário, informando ao Juízo de Água Boa - MT.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 39/2018/DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

I – RETIFICAR a Portaria nº 36/2018, de 04 de Junho de 2018, que Nomeou 

a Srª. NAYRIAN RODRIGUES MEIRELES, brasileira, solteira, portadora do 

RG 2039393-8 SSP/MT e CPF: 057.248.181-08, no cargo de ASSESSORA 

DE GABINETE I, PDA-CNE, para fazer constar onde se lê a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, LÊ-SE a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado a partir da 

publicação desta.

 III – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 06 de junho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 37695 Nr: 1012-85.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elício Firmino de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Firmino de Paula, Maria Rosa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1012-85.2015.811.0052 (Código: 37695)

 Vistos.

Ante a atuação desidiosa do perito judicial Dr. Fábio Manoel dos Passos, 

nomeado para a realização da perícia médica nos presentes autos 

conforme decisão de ref.3, eis que não aportou laudo médico, ainda que 

devidamente intimado para tanto, aplico- lhe multa de 10% sobre o valor da 

causa, em consonância com o disposto no artigo 468, § 1º do CPC, ante a 

morosidade trazida ao processo, bem como em devolver o valor já pago a 

título de adiantamento dos honorários em conta judicial, com urgência (art. 

468, §2º, CPC).

Nessa toada, REVOGO a nomeação do perito indicado na r. decisão de 

ref.3 e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 

1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, 

Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e 

(65) 2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de ref.3.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44206 Nr: 936-90.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Gouvea Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Divino de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designo audiência de conciliação para a data de 23 

de agosto de 2018, às 12h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12207 Nr: 33-02.2010.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Tiago de Queiroz, Carlos Tiago de Queiroz, 

Márcia Tiago de Queiroz Sene, Mariza Tiago de Queiroz Silva, Cleiton Tiago 

de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT

 Certifico e dou fé que a data da audiência designada na ref. 12, está no 

dia 18/8/2018, em um sábado, razão pela qual a redesigno para o dia 23 

de agosto de 2018, às 16h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31195 Nr: 1057-94.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

requerendo a parte exequente a expedição de Alvará para levantamento 

do valor.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, II, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Expeça-se alvará para levantamento do valor.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 38-19.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenderley Toro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464, Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para pugnar o que entender de direito, 
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no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41601 Nr: 1725-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Andre da Conceição Paiva, para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca do cálculo de pena (referência 

67).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36482 Nr: 572-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Cesar Branicio da Silva, para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca do cálculo de pena (referência 

163).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 1271-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Leandro Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT - 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da(s) 

diligência(s) do(s) Sr(s). Oficial(ais) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 1271-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Leandro Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT - 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências: I-) O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da 

dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor (fls.28/29), recebendo 

o bem livre de ônus;II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse 

do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário;III-) Também do 

cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida;IV-) Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos do representante legal do autor.Transcorrido o prazo 

para contestação, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 631-72.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA BARBOSA DE MORAIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela;2)DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA nos termos do 

artigo 98, do CPC, tendo em vista a presunção estabelecida no art. 99, 

§3º, do mesmo Diploma Processual.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos que serão apresentados pelas partes;4)FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, IV, 

da Resolução CNJ nº 232/2016.5)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;6)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.7)CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo 

legal (observado o disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à 

inicial, bem como INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação do 

médico perito e da data e local da realização da perícia, oportunidade em 

que poderão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, 

para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre o periciado.9)COM A 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para que se 

manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do 

CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50842 Nr: 633-42.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Bremenkamp, Arcildo Bremenkamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rigoni, Nadir Spassini Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Pagoto Frisso - 

OAB:5.361/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE conforme deprecado, servindo cópia do presente como 

mandado.

Cumprido integralmente, DEVOLVA-SE a vertente Carta Precatória 

grafando as nossas melhores homenagens.

Caso ocorram quaisquer das situações dispostas no artigo 393 da 

CNGC/MT, devido e previamente citados os requeridos ANTONIO RIGONI e 

NADIR SPASSINI RIGONI a fim de adimplirem a obrigação exigida e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a DEVOLUÇÃO da presente missiva.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30635 Nr: 485-41.2012.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICSdC, LSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Caio Cezar Buin Zumioti (Defensor Público) - 

OAB:MT- 0000, Leandro Willian Desto Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Adailton da Silva Peres, para 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias, em caso positivo, que informe o atual endereço da parte 

requerente, sob pena de extinção da demanda.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 1411-85.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Assim, comprovados os quatro elementos para a responsabilização do 

agente público, quais sejam, conduta, dano, nexo de causalidade e a culpa 

do requerido, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, 

julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR o requerido a restituir aos cofres do Município de Lambari 

D’Oeste/MT a importância de R$ 4.525,44 (doze mil e oitocentos e oitenta e 

oito reais e oitenta centavos), referente ao dano causado ao Erário Público 

na compra da Unidade Móvel de Saúde (UMS), a ser corrigidas com juros 

(art. 398, CC e súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA, com 

fundamento no art. 10, VIII c/c o art. 12, II, ambos da Lei 8.429/92.

2. Deixo de fixar honorário ao Defensor Dativo, conforme requerido à fl. 

524, uma vez que o advogado não atuou na defesa do requerido.

3. Tendo em vista que o requerido era assistido pela Defensoria Pública, 

NOMEIO o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT N° 21.379, para 

intimação desta decisão.

 4. Transitada em julgado a, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47110 Nr: 2509-66.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eitor Perônico de Carvalho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EITOR PERÔNICO DE CARVALHO E 

SILVA, Cpf: 05778435169, Rg: 2.109.944-8, Filiação: Josilene Perônica de 

Carvalho e Jerson Pereira da Silva, data de nascimento: 11/07/1996, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

(65) 3257-1298. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 

080/2017 (Apolo 47110) que, no dia 21 de agosto de 2017, por volta das 

22h30min, no estabelecimento comercial denominado “TABACARIA REAL 

LOFT”, localizada na Rua Cáceres, Bairro Cidade Alta, no município de Rio 

Branco/MT, o denunciado EITOR PERONICO DE ARVALHO E SILVA 

vendeu produtos, cujos componentes possam causar dependência física 

ou psíquica aos adolescentes MURILO RODRIGUES ZANETTE, IGOR 

HENRIQUE CORDEIRO BEZERRA, ALEJANDRO CARDOSO DE ARAÚJO e 

UELITON ANDRADE BONFIM, os quais contavam com apenas 16, 17, 16, 

17 anos de idade, respectivamente

Despacho: Processo n.º 2509-66.2017.811.0052 – Código: 47110Vistos 

em correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 17, pelo que 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EITOR PERÔNICO DE 

CARVALHO E SILVA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, considerando que houve várias 

tentativas de citação (ref. 12), sem sucesso.Transcorrido “in albis” o 

prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de 

direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 06 de junho de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 453-75.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elaine 

Araújo Tosta, ALAT, LEGC, Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Coelho, Hildete Coelho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face do teor do ofício à fl. 160 e, antes de designar audiência de 

instrução, INTIME-SE as partes para se manifestar.

Diante da informação do endereço da Sra. Hildete Coelho e Silva, à fl. 133, 

“a”, EXPEÇA-SE carta precatória para citação, à comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.

Após, DÊ-SE vista ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 167-87.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré DAWISON NEILSON DE 

FARIA LUZ já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do 

crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. FIXO A PENA DEFINITIVA EM 05 

(CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENALevando-se em consideração que a pena ficou 

acima de 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea 

“b”, do CP, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE 

SEMIABERTO.DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao 

condenado o direito de decorrer em liberdade, visto que, uma vez que já 

está solto, não há alteração fática que autorize sua prisão.DISPOSIÇÕES 

COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação 

econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ 

-, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago 

dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, 
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art. 50.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.DECRETO a perda em favor da União da quantia descrita no 

item “2” do auto de exibição e apreensão (fl. 18).DETERMINO a destruição 

do objeto descrito no item “3” do auto de exibição e apreensão.DETERMINO 

que a substância entorpecente apreendida seja incinerada, imediatamente, 

juntando-se aos autos o competente auto. OFICIE-SE ao Departamento de 

Polícia Federal.V-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o pagamento da multa e das custas e despesas processuais.VI-) 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento destinando o valor descrito no item “2” 

do auto de exibição e apreensão (fl. 18) ao FUNAD, conforme determinar o 

art. 63, §1º, da Lei 11.343/06.Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença (mormente a expedição 

de guias de execução definitiva), devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14162 Nr: 824-34.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ribeiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio José Columbano 

Monez - OAB:8.996/MT

 Vistos em correição.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31088 Nr: 948-80.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.A demandante retornará a usar o nome de solteira, 

qual seja, “CREULEDI FERREIRA”.LAVRE-SE o termo de guarda 

definitiva.Condeno as partes ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, nos termos do artigo 86, CPC, porém, suspendo 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiários da Justiça 

Gratuita.EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao Cartório de 

registro civil competente.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

vertente feito.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47403 Nr: 2676-83.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana da Guia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 2676-83.2017.811.0052 – Código 47403Vistos em 

correição.RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de DIANA DA GUIA 

SILVA, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno 

que o procedimento será o comum e o rito, o sumário.Proceda-se com a 

CITAÇÃO da acusada, para responder à denúncia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.A acusada devera ser advertida que, 

transcorrido o prazo acima, será decretada sua revelia na forma do art. 

367 do CPP, situação em que não será ouvida no processo, bem como não 

será intimada de atos posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, 

ser decretada sua prisão nos casos em que não forem encontrados para 

intimações.No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do 

ato de ofício, SE A RÉ POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SE 

DEFENDER NO PROCESSO. Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. 

ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 22398/0, desta Comarca para, em caso de 

aceitação do múnus, atuar em favor da ré hipossuficiente, DEVENDO A 

SECRETARIA REMETER OS AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

NA FORMA DO ART. 396-A DO CPP. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.DETERMINO 

a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de antecedentes 

da acusada fornecida pelo Sistema Apolo.COMUNIQUE-SE o recebimento 

da denúncia ao Instituto de Identificação bem como ao banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da 

CNGC).CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-34.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-56.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SEBASTIAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000187-56.2017.8.11.0052. REQUERENTE: EDMILSON SEBASTIAO 

NUNES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 796 de 833



da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330 do NCPC. Ultrapassada a 

preliminar, passo a análise do mérito. O Reclamante pleiteia indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito promovido pela Reclamada, ao argumento de que não 

reconhece o débito negativado. A Reclamada, em contestação, afirma que 

o Reclamante é titular de linha telefônica, e, em razão de débito dele 

decorrente e não quitado teve seus dados inclusos no cadastro de 

proteção ao crédito, inexistindo dever de indenizar. Da análise do 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de Termos de Adesão e Contratação de Serviço (id. 11518839), a qual 

comprova o Reclamante contratou os serviços de telefonia, e ainda juntou 

os relatórios de ligação realizado pela reclamante. Ademais, o Reclamante 

não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas 

obrigações com a Reclamada, e também não impugnou os documentos 

juntados pela reclamada, razão pela qual aceito por verdadeiras as 

alegações da Reclamada. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pelo autor inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013);” Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no 

mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante. OPINO, também, pela condenação do Reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA a MM. Juíza Togada para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-13.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000013-13.2018.8.11.0052. REQUERENTE: RONALDO TOMAZELLI 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A empresa reclamada alega 

preliminar de perca do objeto em razão do estorno do crédito, contudo, tal 

alegação se confunde com o mérito. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela Reclamada, tendo em vista que disponibilizou a 

oferta do serviço ao consumidor e, por consequência, participa da cadeia 

de consumo, respondo solidariamente pelos danos causados em 

decorrência da falha na prestação do serviço. Assim, passo a análise do 

mérito. Alega o Reclamante, na petição inicial, que adquiriu um aparelho 

celular (um) Smartphone Sansung Galaxy S5 – Preto em 24/11/2017, no 

valor de R$ R$ 1.499,90 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), para 

entrega até o dia 25/12/2017, porém no dia 27/12/2017, passados 30 

(trinta) dias o produto ainda não havia sido entregue. A Reclamada, por 

sua vez, afirma que o crédito do autor foi estornado em 15/02/2018, e que 

não restou provado o dano moral pelo Reclamante. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada não contesta 

a data da entrega, afirmando somente que o efetivou o estorno dos 

valores pagos pelo autor, não apresentando justificativa para o alegado 

atraso feito pelo Reclamante. Logo, verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço pela Reclamada na medida em que demorou 

demasiadamente para efetuar a entrega do produto adquirido pelo 

Reclamante e também para efetivar o estorno dos valores pagos, situação 

esta que demonstra o descaso e desrespeito da Ré no atendimento aos 

seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos a ela causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE TELEVISOR 

VIA INTERNET. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO. DANO 

MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO 

PARA R$ 1.000,00. A situação trazida aos autos autoriza a indenização 

por danos morais, notadamente em razão de sua função dissuasória, uma 

vez que a demandada agiu em manifesto descaso com o consumidor, 

atrasando por meses a entrega do produto adquirido. Os transtornos 

vivenciados extrapolam o dissabor inerente às relações comerciais e 

ultrapassam o mero descumprimento contratual, inexistindo justificativa 

para... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003367869 RS, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/07/2012, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/07/2012).” 

No entanto, no que tange ao pleito de danos materiais, tenho que estes 

não merecem prosperar, haja vista que a empresa afirma que realizou a 

devolução dos valores, e não houve impugnação a afirmação. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 

CONDENAR a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza Togada para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000052-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RITO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000052-10.2018.8.11.0052. REQUERENTE: RITO MARTINS DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO a 

autocomposição (id. 12769686) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IUMALUCIA PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P H GONTIJO SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREA MENDES NETO OAB - GO31794 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000035-71.2018.8.11.0052. REQUERENTE: IUMALUCIA PEDRO DE 

SOUZA REQUERIDO: P H GONTIJO SILVA - ME Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12515504) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-87.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000075-87.2017.8.11.0052. REQUERENTE: WALMIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO a 

autocomposição (id. 12762940 ) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000040-93.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MAURICIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12764376) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-78.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000041-78.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA 

FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12782333) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 
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ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-33.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000044-33.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO 

PAIVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 1285159) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000055-62.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA JOSE CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12859957) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ARAGAO PRIMCKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000058-17.2018.8.11.0052. REQUERENTE: OSMAR ARAGAO PRIMCKA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO a 

autocomposição (id. 12860501) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000042-63.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO a 

autocomposição (id. 12764029) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-49.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO DE LIMA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000181-49.2017.8.11.0052. REQUERENTE: CELIO ROBERTO DE LIMA 

ROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12775864) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 799 de 833



termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000043-48.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, conforme 

o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Indefiro, também, o pedido da 

Reclamada para determinar a juntada de comprovante original do 

SPC/Serasa pela Autora, pelo que este poderia ter sido juntado pela 

própria Reclamada em caso de alegação de inconsistência do 

comprovante trazido pela Reclamante, não tendo justificativa plausível 

para dita determinação. Passo a análise do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, haja vista a 

alegação de que desconhece o referido débito e que nunca firmou 

qualquer negócio jurídico com a mesma. A presente relação é de consumo 

e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, a autora 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela empresa Reclamada por débito no valor de R$ 181,22 (cento e 

oitenta e um reais e vinte e dois centavos), comprovado por meio de 

extrato (id. 11751834), o qual alega desconhecer. A Reclamada, por sua 

vez, alega que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

por ele contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar em ato 

ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a apresentação de tela 

sistêmica dos seus computadores não é hábil a comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única e produzida unilateralmente. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado a mesma, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem duvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade 

do débito discutido no presente processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018/DF - O Doutor Ricardo Nicolino de Castro – Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Rosário Oeste, no uso de suas 

atribuições legais e, na forma do Edital n. 01/2018-DF,CONVOCA a todos 

os inscritos, conforme abaixo relacionado

* O Edital n° 06/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82088 Nr: 1817-93.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Castro Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

839,50(oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), referente 

ao cumprimento do mandado na Zona Rural a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82153 Nr: 1865-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, Adriano Manoel 

de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 
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BANCO DO BRASIL S/A em face de MARIO JOSÉ DE SOUZA MARTINS e 

ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1528 Nr: 2-53.1984.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Affi e Sua Mulher, Osvaldo José da Costa, 

Eduardo Barcaui, Maria de Lourdes de Albuquerque Affi Barcaui, José 

Mario de Albuquerque Affi, Elisabeth Mary Affi da Costa, Margaret Olivia 

Affi Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ITAIPU - IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelaide Lucila de Camargo - 

OAB:1933, Antonio Otávio Peixoto - OAB:900, Salvador Pompeu de 

Barros Filho - OAB:196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens de Oliveira Santos 

Filho - OAB:1.896

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64985 Nr: 476-03.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEDRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT., 

através do seu representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

patrono da parte autora da designação de audiência neste feito a 

realizar-se dia 24 DE JULHO de 2018, às 16:30 horas, nos autos acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81497 Nr: 1422-04.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granpeixe Granja de Peixes e Suínos S/A., 

Waldebrand da Silva Coelho, Walder Morais Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-OAB/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Carlos Vaz Curvo - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

219,00(duzentos e dezenove reais, referente ao cumprimento do mandado 

na Zona Rural, na localidade Panflora ) próximo a Granja de Peixes, a ser 

ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8180 Nr: 581-68.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Luz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeno José Andrade Gonçalves, Tânia Conrado 

da Costa Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procopio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Souza 

Trindade - OAB:7.169 OAB/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre os 

documentos de fls. 142/143, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1805-79.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safrafértil Comercial do Brasil Ltda, Roberto de 

Arruda Zarate, João Valdir Garcia dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

328,50(trezentos e vinte e oito reais cinquenta centavos), referente ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural (Pindura) a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64985 Nr: 476-03.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEDRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT., 

através do seu representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão ref 22, DESIGNO audiência de conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito a Avenida 

Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal de 

Rosário Oeste-MT, no dia 24 DE JULHO de 2018, às 16:30 horas, nos 

autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25009 Nr: 13-71.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irivan dos Santos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, ARIÁDINE GROSSI - OAB:19442/O, Bruno Oliveira 

Castro - OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre o documento juntado a 

fl. 110, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21234 Nr: 491-50.2008.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ateilde de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Vieira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Daltro Moreira Silva - 

OAB:10208/MT, Silêno Rezende Tavares - OAB:OAB/MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autor, para manifestação, bem como requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23933 Nr: 1180-60.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Lidio Ferreira Lemes - ME, Edinaldo 

Lídio Ferreira Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a decisão 

de fls. 81/83, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 2028-76.2011.811.0032

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gomes da Silva, Ismael Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fls.150, DEFIRO o pedido de dilação do prazo 

pelo período de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:6730/0, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O, Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Processo Criminal Eletrônico 2289-65.2016.811.0032

Código: 69013

D E C I S Ã O

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, constato que ainda não foi dado 

cumprimento à decisão de ref. 226, e tampouco as defesas dos réus 

ADÃO AGOSTINHO e ENEVAIL GONÇALO apresentaram suas alegações 

finais.

Outrossim, cumpra-se imediatamente a determinação contida na decisão 

de ref. 226, remetendo-se, mediante traslado, os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para apreciação do RESE interposto pelo 

Ministério Público, consignando a impossibilidade de subir nos próprios 

autos, em razão de haver prejuízo ao andamento processual.

Intime-se a defesa técnica dos réus ADÃO e ENEVAIL para que 

apresentem, no prazo máximo de 05 dias, suas alegações finais.

Por fim, defiro requerimento formulado pelo Ministério Público em suas 

alegações finais, e determino ao senhor gestor judicial da Vara Única, 

para que diligencie e proceda a juntada do exame necroscópico da vítima 

e laudo pericial no local do crime.

 Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Rosário Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 3931-39.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Corrêa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citado, o executado deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o banco exequente, para manifestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78192 Nr: 4132-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA NEVES, Sebastiana 

Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68032 Nr: 1799-43.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 
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do oficial de justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69526 Nr: 2513-03.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo, RONYE MARCIO 

NUNES DE ARAÚJO, Elymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref:23, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78038 Nr: 4059-59.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref:15, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71490 Nr: 543-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, RONYE MARCIO 

NUNES DE ARAÚJO, Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref:17, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 2776-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, MARIO JOSE DE 

SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref:16, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65251 Nr: 578-25.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça de ref: 15 bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58493 Nr: 2223-56.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR o banco exequente, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de ref:38, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 1125-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Shimizu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Intimo o advogado da parte requerida do despacho abaixo 

transcrito:Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para inquirição de testemunha para o dia 

13 de junho de 2018, às 14h15min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63543 Nr: 2007-61.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessyca da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei n.º 911/69, com nova redação da Lei nº 

10.931/2004, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação 

de Busca e Apreensão, em confirmação à tutela antecipada, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Por outro lado, tendo havido o 

depósito de valores em favor do requerente, deve o montante pago 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 803 de 833



excedente ser restituído à requerida, após o abatimento das despesas 

legais e processuais.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica do processo, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas, inclusive no tocante a 

e v e n t u a l  c o n s t r i ç ã o  j u d i c i a l  e f e t i v a d a  s o b r e  o 

bem.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 1166-61.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Langner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para inquirição de testemunha para o dia 

13 de junho de 2018, às 15h45min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81149 Nr: 1139-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:OAB/MT 4.130

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para oitiva de vítima para o dia 13 de 

junho de 2018, às 14h45min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67458 Nr: 1502-36.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edirce de Moura Mutran, Maria Enedina Corrêa Loiola, 

Divino Marques da Silva, Viviane Cristina Brito de Lima, MARIA 

CONCEIÇÃO DA CUNHA, JOSE MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

Bernadete Murta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Certifico que a contestação de ref:42, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73590 Nr: 1742-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Corrêa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citado, o executado deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o banco exequente, para manifestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 150-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leanderson Domingos da Silva, José Walef 

Almeida da Silva, Fabiano da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Márcio Sales 

de Freitas - OAB:7.888, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Processo n.º 150-09.2017.811.0032

Código nº 70636

Vara Única

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a diligência requerida no 

sentido de juntada aos autos do Relatório da Tornozeleira Eletrônica do 

acusado fora fomulado tão somente pela defesa, razão pela qual nada 

obsta a sua desistência, encerrando-se, assim, a fase instrutória e 

abrindo-se, em seguida, oportunidade para as partes apresentarem suas 

alegações finais escritas.

Assim sendo, homologo a desistência da produção da prova atinente à 

juntada aos autos do relatório de monitoramento eletrônico, dando por 

encerrada a instrução processual.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, sucessivamente, para 

apresentarem suas respectivas alegações escritas no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82090 Nr: 1818-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.
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Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Havendo custas remanescentes, estás deverão ser rateadas pelas 

partes.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida, Hermann Dutra 

Pimenta Júnior, O Ministério Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.No mais, certifique-se a Secretaria se já houve o decurso do prazo 

para apresentação da defesa prévia do réu, e caso positivo, promova-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses do 

acusado.Por fim, advirto a Secretaria da Vara quanto a necessidade de 

cumprimento do disposto no penúltimo paragrafo da decisão de ref. 04, 

especificamente quanto a necessidade autuação em apartada da 

denúncia em face do réu Hermann Dutra Pimenta 

Júnior.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao MPE.Às providências.Rosário Oeste/MT, 06 de junho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80875 Nr: 812-07.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Macirlene Pereira dos Santos - 

OAB:14232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Victor Arrais 

Malheiros Neves - OAB:15.367

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (ref. 14), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83981 Nr: 2226-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NART, MERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça PARA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

19.06.2018. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT 

e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de 

diligencia - http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83942 Nr: 2205-64.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AART, MJRTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça PARA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

19.06.2018. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT 

e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de 

diligencia - http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 85748 Nr: 695-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS 

DIA 22.05.2018, BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-93.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRUZ DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000874-93.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE CRUZ DUARTE DE 

AMORIM ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-11.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRUZ DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000873-11.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE CRUZ DUARTE DE 

AMORIM ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA CRISTINA MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000871-41.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELMA CRISTINA MAGALHAES 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA CRISTINA MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 13:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000870-56.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELMA CRISTINA MAGALHAES 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000869-71.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE DUARTE DE AMORIM 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 

Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 
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1000868-86.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ISMAEL BENEDITO DE ARRUDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000059-96.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.034,65 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS Endereço: Av. Marechal 

Rondon, 775, Centro, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA OAB: MT16216/O-O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, S/N, 4 andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S 

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79020-300 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

de CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 14:30 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 5 de junho de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000866-19.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: Nome: JOZILENE MARIA DA SILVA Endereço: AV. 

AUGUSTO LEVERGER, S/N, CENTRO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI 

ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Endereço: RUA 

ANTÔNIO MARIA COELHO, 148, - ATÉ 311/312, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-420 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

Advogado: MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB: MT0008934A Endereço: 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1856, SALA 107, GOIABERIAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-350 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de 

CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 14:45 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 5 de junho de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000861-94.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELICA SOARES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 
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de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 15:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000860-12.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELICA SOARES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-16.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AMORIM DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA GHIORZI GOMES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de junho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77846 Nr: 1226-47.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ELIZA DA SILVA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

DETERMINANDO-SE o registro tardio do óbito de Jarbas Martins Neris, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.DEFERIDA a 

gratuidade “da justiça”, embora compita à autora o pagamento das custas, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, §3º, do 

CPC).Após o trânsito em julgado, EXPEDIR o competente mandado/ofício ao 

Cartório de Registro Civil com as seguintes informações:Nome: Jarbas 

Martins Neris;CPF: 022.956.951-0 4;Data do falecimento: 13.01.2010;Local 

do falecimento: Ariquemes/RO;Causa da morte: golpes de faca 

causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua 

morte.CIENTIFICAR o Ministério Público.Por fim, cumpridas todas as 

determinações acima, ARQUIVAR os autos, com as cautelas de praxe.P. 

R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12349 Nr: 91-83.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDST, DDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - OAB:MT 

11.135, KARINE MICHELE GONÇALVES - OAB:DEFENSORA PÚBLI, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041

 AUTOS Nº. 91-83.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 12349.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59746 Nr: 221-58.2015.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOSNIR DE OLIVEIRA BARBOSA CRIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270, PAMELA CRISTINA CRIADO - OAB:15325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 AUTOS Nº. 221-58.2015.811.0098.

CÓDIGO Nº. 59746.

Vistos.

Trata-se de pedido de autorização judicial para a venda de semoventes 

em quantidade suficiente para quitar todo saldo devedor referente aos 

financiamentos em nome do interditando.

Constata-se que o valor atual da dívida perfaz em R$ 194.617,74 (cento e 

noventa e quatro mil seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro 

centavos), conforme folhas nº. 427/429.

Neste viés, observo a desnecessidade de ajuizamento de ação própria 

para apreciação do pedido.

Assim, decido em respeito aos princípios da instrumentalidade e da 

economia processual e, comprovada a patologia enfrentada pelo 

interditando, tendo-lhe sido nomeada a requerente como curadora 

provisória, entendo possível a análise do pleito retro.

Nesta toada, cito o entendimento atual da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. ALVARÁ PARA VENDA DE 

AUTOMOVEL PERTENCENTE AO INTERDITANDO, NOS AUTOS DA AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. CABIMENTO. Possível a análise, pelo juízo a quo, da 

expedição de alvará nos próprios autos da ação de interdição. 

Desnecessidade, diante das peculiaridades do caso, de ajuizamento de 

ação própria. AGRAVO DE INSTRUMENTOS PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067457333, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 24/02/2016).”

Neste propósito, AUTORIZO a venda dos semoventes quantos bastem 

para o pagamento da dívida mencionada, e CONCEDO o prazo de 30 

(trinta) dias para que a curadora especial nomeada nestes autos preste 

contas de todo valor recebido.

Além disso, DETERMINO que se expeça ofício a agencia do Banco do 

Brasil da comarca de Cáceres/MT, para que tome ciência do tramite deste 

feito, encaminhando cópia de tais decisões.

Por derradeiro, DETERMINO a esta vara única que informe ao perito 

nomeado em referencia n. 150, da sua nomeação, bem como, agende a 

data mais próxima para a perícia, intimando as partes.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80788 Nr: 2748-12.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FRANCISCA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.ANA MARIA FRANCISCA DE ANDRADE ...............Desta forma, 

declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No que tange à 

prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

(NOVE) de outubro de 2018, às 15h30min. Cientifique-se as partes que 

estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, informando-as de que detêm prazo comum de 

15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal, devendo ser observado 

o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo 

que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar 

as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de 

maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 489-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 Código nº 85742.

Vistos.

 Tendo em vista que esta comarca atualmente não dispõe de Conciliador 

devidamente credenciado e, havendo audiência anteriormente designada 

nestes autos, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para realizar-se 

no dia 12 de julho de 2018, às 16h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19195 Nr: 2356-87.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA SILVA COMÉRCIO-ME, PAULINO LUIZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO 

DINIZ - OAB:18020/B, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2008/183.

CÓDIGO º. 19195.

Vistos.

Observo que as reiteradas tentativas de garantir o direito do exequente, 

seja via BacenJud, Renajud ou Infojud, restaram infrutíferas, bem como 

não fora apresentado pelo exequente bens passíveis de penhora.

Assim, intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há mais de 10(dez) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16116 Nr: 1864-32.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CABRAL MENDONÇA, JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 AUTOS Nº. 1864-32.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 16116.

Vistos.

 DETERMINO que seja transladada cópia da decisão dos embargos à 

execução interpostos pelo requerido virtualmente (cód. 82713).

 Após intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50940 Nr: 806-18.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA, ROSANA 

SORGE XAVIER, SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, ANATOLY 

HODNIUK, SILVIA MARGARIDA AMÉRICO PIRES XAVIER, JORGE ABRÃO, 

TUPANANGIL TRICAI MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 806-18.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50940.

Vistos.

 Tendo em vista que já houve julgamento da exceção de pré-executividade 

(fls.99/100), intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento da execução quanto aos demais executados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23009 Nr: 630-10.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANUNCIAÇÃO GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ARAN, JOÃO ARAN MARTINS, 

ANTÔNIO MIRON ARAN, CRISTÓVÃO MIRAN ARAN, MARIA MARTINS 

ARAN, ONIVALDO ARAN MARTINS, CLARICE IRON ARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 AUTOS Nº. 630-10.2010.811.0039.

CÓDIGO Nº. 23009.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51593 Nr: 1489-55.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & PIRELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB 

PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº. 1489-55.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51593.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste 

quanto ao pleito de folha n.105, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55332 Nr: 437-53.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7.683, THAISA GIMENES BRANCO - OAB:OAB/SP 282.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 437-53.2014.811.0039.

Código n°. 55332.

Vistos.

Tendo em vista a resposta negativa da restrição de veículo automotor via 

sistema RENAJUD, intime-se o Requerente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53321 Nr: 1106-43.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO CORDEIRO BRITO, EDNA MARA MARIM 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:OAB/MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/O, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:OAB/MT 

11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, 

MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:MT 12070

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA DEVOLVER O 

AUTOS DE PROCESSO NO PRAZO DE 24 HORAS NOS TERMOS 

INDICADO, DOB DE INCORRER AS SANÇÕES DO ATRIGO ESPECIFICADOS 

O ESTATUDO DE DO ARDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, LEI 

8.906/42. EM SEU ARTIGO 7ª, § 1º, DIZ O ADVOGADO QUE DEIXAR DE 

DEVOLVER O PROSSESO NO PRAZO LEGAL E SÓ DEVOLVER DEPOS DE 

INTIMADO PERDE O DIREITO DE TER VISTA DESTE EM CARTORIO PELO 

PRZO ELEGA , E, TAMBEM REITARÁ-LO DE SECRETARIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 2039-50.2012.811.0039

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSO, EDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56337 Nr: 1211-83.2014.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56095 Nr: 1030-82.2014.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2172-97.2009.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES SILVERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL HENRIQUE DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - 

OAB:MT0021736O

 AUTOS Nº 2172-97.2009.811.0039.

CÓDIGO 22005.

Vistos.

 Considerando o teor do acórdão de fls. 40, bem como a certidão de fl. 43, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53512 Nr: 1304-80.2013.811.0039

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDAS, MAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº1304-80.2013.811.0039

CÓDIGO 53512

Vistos.

 Intime-se a parte requerente para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 1474-18.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52443 Nr: 183-17.2013.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DE CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17346 Nr: 552-84.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DONIZETE FERREIRA, REIVERSON 

FERNANDES DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ MOREIRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 08/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do 

Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas para atuarem 

como Psicólogo(a), com as respectivas classificações.

* O Edital n° 08/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110654 Nr: 2440-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU COZER, EGÍDIO VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA BRITO - OAB:10304/O, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304/O, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:12.997-E MT

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório retro como cumprimento PROVISÓRIO de sentença, 

eis que atendidos os requisitos legais, nos termos do artigo 520 do CPC.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Juízo o valor pleiteado, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.
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CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110635 Nr: 2432-42.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUMIRA LAURINDO DOS SANTOS GARCIA, NELSON 

APARECIDO MORENO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SACOMORI, CRISTINA ROSANGELA 

RODRIGUES SACOMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PIMENTEL RIBAS - 

OAB:22751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 2522-50.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FLÁVIO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., CHEMTURA INDUSTRIA QUI,ICA DO BRASIL LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do artigo 

334, § 8º, do CPC/2015, o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado.Ressalto que, as partes devem 

comparecer acompanhadas de seus advogados, conforme preconiza o 

artigo 334, § 9º do CPC/2015.Consigne-se que, não havendo conciliação, 

saem os requeridos intimados para oferecerem contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias a partir da data da audiência (artigo 335, inciso I do 

CPC/2015), sob pena de incorrer nos efeitos da revelia, previstos no artigo 

344 do CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110785 Nr: 2519-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAZ ZONTA, ANTONIO FABIO 

ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES - 

OAB:168438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103847 Nr: 3596-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO AMAZONAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

decisão de ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 2463-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser 

proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

executiva, ter direito de exigir de devedor capaz pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 

imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerente pretende obter o 

pagamento de quantia certa em dinheiro, representada pelo extrato da 

conta vinculada anexo a inicial.

Desta forma, nos termos do art. 701 do CPC, defiro a expedição de 

MANDADO DE PAGAMENTO no valor de R$ 321.283,75, quantia esta que 

deverá ser adimplida no prazo de 15 dias, acrescida de honorários 

advocatícios de 5% do valor da causa, ficando o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, caso satisfaça o débito no prazo assinado 

(§1°).

Cite-se a parte requerida para que, no mesmo prazo e independentemente 

de prévia garantia do juízo, querendo, oponha embargos à monitória, nos 

próprios autos, advertindo-o que se constituirá de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, na forma do §2°, do art. 701 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110697 Nr: 2462-77.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103847 Nr: 3596-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO AMAZONAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na(s) pessoa(s) de seu(s)advogado(s) 

para informarem nos autos, no prazo de 05 (cinco ) dias, endereço de 

eletrônico (e-mail) atualizado do Sr. Leiloeiro Judicial indicado em ref. 8, 

pois essa Secretaria diligênciou para obter informações sobre o mesmo, 

mas sem sucesso, apenas sendo informada, por via telefônica, que o Sr. 

Leiloeiro nomeado não atua mais no escritório indicado em fls 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110680 Nr: 2453-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDEMAR EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil (art. 915 do 

CPC).Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% ao mês.Fica(m) o(s) executado(s) 
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advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial.Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 

todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

n u l i d a d e ,  s e m  p r e j u í z o  d e  e v e n t u a l 

responsabilização.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 1689-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYLLENA JACQUELINE GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS LUCIANA SCHENEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - 

OAB:6670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais 

estampados no Código de Processo Civil vigente.Tendo em vista que os 

documentos carreados aos autos comprovam efetivamente que a 

requerente é irmã da de cujus, nos termos do artigo 617 inciso II do 

CPC/2015 nomeio como Inventariante a Srª MYLENA JACQUELINE 

GRANDO, a qual deverá prestar compromisso em cinco (05) dias e 

primeiras declarações nos vinte (20) dias subsequentes, consoante artigo 

620 do CPC/2015.Intime-se a INVENTARIANTE, para prestar compromisso 

e as primeiras declarações, no prazo acima assinalado.Com as primeiras 

declarações prestadas pela inventariante, tendo indicados todos os 

herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem indicados pelo 

inventariante, para que tomem ciência da presente abertura de inventário, 

para que se manifestem no prazo legal. Após, a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em vinte (20) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente.Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e 

Municipais e esboço de partilha final.DEFIRO o prazo de 90 dias para 

apresentar os bens direitos conforme requerido no item “B” da petição 

inicial.No tocante ao item “C” da exordial em que solicita autorização para 

movimentação das contas bancárias da falecida, deixo para análise após 

a juntada das primeiras declarações e posterior Manifestação dos 

herdeiros quanto à concordância.Intime-se.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110716 Nr: 2472-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687, MICHELL 

ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110700 Nr: 2464-47.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME, JOVANI LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL, CASSIANO 

JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - OAB:2542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de custas pendentes, intime-se a parte autora pare colher 

as custas e taxas judiciárias no prazo de 15(quinze) dias sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79218 Nr: 2466-56.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 814 de 833



dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110652 Nr: 2439-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFORT COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser 

proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

executiva, ter direito de exigir de devedor capaz pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 

imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerente pretende obter o 

pagamento de quantia certa em dinheiro, representada pelas copias de 

pedidos e comprovantes de entrega de produtos.

Desta forma, nos termos do art. 701 do CPC, defiro a expedição de 

MANDADO DE PAGAMENTO no valor de R$ 94.611,87, quantia esta que 

deverá ser adimplida no prazo de 15 dias, acrescida de honorários 

advocatícios de 5% do valor da causa, ficando o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, caso satisfaça o débito no prazo assinado 

(§1°).

Cite-se a parte requerida para que, no mesmo prazo e independentemente 

de prévia garantia do juízo, querendo, oponha embargos à monitória, nos 

próprios autos, advertindo-o que se constituirá de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, na forma do §2°, do art. 701 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109131 Nr: 1457-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON DE JESUS SOUSA, KEITT PAUANA 

DOS SANTOS CAETANO, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, FERNANDA 

DE OLIVEIRA SILVA, GUILHERME GONÇALVES GONTIJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 “Vistos. Dispensadas as testemunhas Francisco, Alessandro, Wesley, 

Eidemara, Rosilene e Nelson, com anuência de ambas as partes. 

Considerando que não existem mais provas a ser produzidas, não 

havendo requerimento das partes, DECLARO encerrada a instrução penal. 

Tendo sido apresentadas as alegações finais orais pelas partes, 

mantenho os autos conclusos para sentença. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90076 Nr: 748-53.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção à petição de ref. 30, a restrição RENAJUD ainda não foi 

baixada.

Com razão a peticionante, assim, procedo à retirada nesta data e anexo a 

esta decisão o comprovante da baixa.

Intime-se.

Após ao arquivo.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 2076-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MOREIRA MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AMARILDO JORGE MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que a inventariante 

apresentou as últimas declarações, efetuou o recolhimento do ITCD, 

recolheu as custas processuais, todavia não juntou aos autos as 

certidões negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, 

conforme determinado na decisão de referência 11 proferida em 

14/06/2017, bem como não apresentou o esboço de partilha.

Assim, intime-se a inventariante para juntar o acima explicitado no prazo 

de 15(quinze) dias e, após com juntada dos documentos REMETA-SE os 

autos IMEDIATAMENTE ao Ministério Público para manifestação, tendo em 

vista a existência de uma herdeira menor de idade.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 51-42.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A, MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB:84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16.07.2018 às 13h40min na 

sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-52.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018 às 14h00min na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-37.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA FERREIRA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018 às 14h20min na 

sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21502 Nr: 868-53.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Alves Pagotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento do valor depositado às fls. 

136/13-verso, em favor da parte autora, observando os dados bancário 

de fl.159.

Expeça-se o necessário.

Após, cumprida todas as determinações, remetam-se os autos ao arquivo, 

com a baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26630 Nr: 149-32.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Fernandes Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:OAB/MT 12.418

 Vistos em correição. Defiro a juntada do substabelecimento apresentado 

pela defesa. No mais, considerando a informação de que a testemunha 

Robson Fernando de Oliveira encontra-se lotado no 11º Batalhão da 

Polícia Militar de Sinop-MT, expeça-se carta precatória para sua oitiva. 

Aguarde-se a devolução da Carta Precatória encaminhada para 

interrogatório do acusado, bem como a precatória que será encaminhada 

para oitiva da testemunha acima referida. Com o retorno das referentes 

missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26566 Nr: 107-80.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Furtado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:18131, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677

 Vistos em correição. Preliminarmente, considerando que o acusado 

devidamente citado mudou de endereço sem comunicar o juízo, decreto 

sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP. Defiro a juntada do 

substabelecimento apresentado pela defesa. No mais, aguarde-se a 

devolução das Cartas Precatórias encaminhadas para inquirições das 

demais testemunhas, bem como para interrogatório do acusado. Com o 

retorno das referentes missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às 

partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30206 Nr: 97-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudir Camilo Birnfeld, Paulo Cezar Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia 

para o fim de CONDENAR PAULO CESAR FERREIRA SILVA e NEUDIR 

CAMILO BIRNFELD, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções 

do art. 157, §2º, II, do Código Penal. 4. DOSIMETRIA DA PENAA 

individualização da pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.O delito previsto no art. 157, §2º, II, do 

Código Penal é abstratamente punido com reclusão de 04 (quatro) a 10 

(dez) anos. Passo a fixar a pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27403 Nr: 617-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:MT/13.534

 Vistos em correição. Considerando a ausência do advogado de defesa, 

nomeio para exercer a defesa do acusado nesta oralidade, o advogado, 

Dr. Geraldino Viana da Silva, desde já arbitro os honorários advocatícios 

no valor de 01 (um) URH. Expeça-se a certidão honorária. No mais, 

aguarde-se a devolução da Carta Precatória encaminhada para inquirição 

da testemunha Emerson Basílio Soares da Silva, bem como para o 

interrogatório do acusado. Com o retorno das referentes missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para sentença. Saem os 
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presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 567-09.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21009 Nr: 368-84.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Dino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20986 Nr: 345-41.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques da Silva & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20985 Nr: 344-56.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Molinari Comércio, Construção e Serviços Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20960 Nr: 320-28.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainildo Celes Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 229-35.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 106-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos S. Z. Rengel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20690 Nr: 53-56.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20593 Nr: 882-71.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 872-27.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Lauschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 855-88.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Zanetoni Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20556 Nr: 845-44.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 827-23.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Dorow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6892 Nr: 1902-44.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21453 Nr: 822-64.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em Correição. Considerando que a vítima está residindo na 

comarca de Juara-MT, aguarde-se a devolução da carta precatória 

encaminhada às fls. 112, para sua inquirição. Com o retorno da refente 

missiva devidamente cumprida, abra-se vista às partes para apresentação 

de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11060 Nr: 686-72.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em Correição. HOMOLOGO a transação ofertada. Concedo o 

prazo de quarenta dias para a acusada efetuar o pagamento do referido 

valor. Após o prazo estipulado, faça-me os autos conclusos. Solicite a 

devolução da carta precatória encaminhada à comarca de Sinop-MT para 

inquirição da testemunha Mailson Souza de Oliveira. Expeça-se a guia 

para fim de pagamento, devendo o valor ser vinculado ao processo do 

chapéu. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 274-63.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NMFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A, AGNALDO VALDIR PIRES - OAB:10999, MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 “Ex positis”, com fulcro nos artigos 22 e 24 da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 

487, I, do CPC, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação em todos os seus termos, com o fim de 

DESTITUIR o PODER FAMILIAR de MARIA APARECIDA MATIAS e MANOEL 

RIOS DOS SANTOS quanto a menor KEMILLY EMANUELY RIOS DOS 

SANTOS e, assim, confirmar a decisão interlocutória de fls. 

275/278.4.Providências FinaisSem custas, de acordo com a exegese do 

artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 724 da 

CNGC/TJMT - Judicial.Considerando que a criança se encontra 

institucionalizada na Casa de Passagem desta Comarca, determino sua 

inclusão no Cadastro de Crianças aptas a adoção, inclusive com as 

anotações necessárias no CNA e CNCA, no site do Conselho Nacional de 

Justiça, em atenção ao Provimento n. 07/2010-CGJ.Nos termos do artigo 

163, parágrafo único do ECA, “A sentença que decretar a perda ou a 

suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de 

nascimento da criança ou do adolescente”. FIXO o valor correspondente a 

06 (seis) URHs para o D. Causídico Magaiver Baesso dos Santos 

nomeado nestes autos, de acordo com a Tabela XI da OAB/MT, item 19, 

por consectário, EXPEÇA-SE a competente certidão.Transitada em julgado 

a sentença, translade-se cópia da presente sentença para o feito em 

apenso e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica 

desde já autorizado o arquivamento do feito.Cumpra-se o disposto no 

artigo 720 da CNGC/TJMT – Judicial. Intimem-se pessoalmente os 

requeridos. CIÊNCIA ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-07.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO EM PDF

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 820 de 833



 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29415 Nr: 1728-15.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Correia de Santana, Gilberto da Silva 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Luiz Carlos Cortes, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena de aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 251-59.2014.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cupiuba Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

- ME, Kelly Luciane Correia Santana, Adonias Correia de Santana, Valdir 

Henning, Cleiton Silvestre Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Maximiliano da Silva Perri - OAB:MT/15029-B, 

Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT/13.044

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Luiz Carlos Cortes, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, nos 

termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena de aplicação das 

penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46734 Nr: 2248-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT, TACDO, Alexandra Costa de 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, e condeno o requerido ao pagamento de pensão 

alimentícia à autora no importe de 30% do valor do salário mínimo vigente 

no país, reajustáveis conforme o referido índice, que nesta data 

corresponde ao montante de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e 

quarenta centavos) mensais que deverão ser entregue à representante 

legal da autora até o dia 10 de cada mês. Sem custas, posto que 

beneficiários da Justiça Gratuita, já que neste momento estendo o 

benefício também ao réu, conforme requerido (fls. 21).Arbitro honorários 

ao advogado dativo do réu, nomeado neste ato, a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 749,91 (setecentos e quarenta e 

nove reais e noventa e um centavos). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 05 de junho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-14.2014.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MELCHIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010162-14.2014.8.11.0108. REQUERENTE: DIRCEU MELCHIOR 

REQUERIDO: BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Dirceu Melchior em 

face de Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda-ME. Ressai dos autos 

que a executada está em recuperação judicial nos autos nº 

51501-33.2013.811.0041 - Código nº 848080, da 1ª Vara Cível - 

Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de 

Cuiabá/MT, já tendo o plano de recuperação judicial sido aprovado pela 

Assembleia Geral de Credores, aguardando Homologação. Dessa forma, 

todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não 

vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo 

de recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102707/6/2018 Página 821 de 833



pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT para Tapurah - MT, 06 de junho de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50328 Nr: 229-96.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BATISTA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RETTMANN - 

OAB:OAB/RO

 (...) Posto isto, acolho a cota ministerial pugnada em solenidade de 

instrução e via de consequência RECONHEÇO a prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, razão que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Edmar Batista Nogueira do Nascimento, devidamente qualificado 

nos autos, em relação ao crime tipificado no artigo 171, caput, do Código 

Penal. CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o 

mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 769-81.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUESEDEK JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 137, declaro preclusa a produção de prova 

testemunhal pela defesa.

Tendo em vista os novos endereços apresentados pelo representante 

ministerial às fls. 135/136, designo o dia 31/07/2018, às 14:40 horas, para 

a oitiva das testemunhas Maria Helena Sales e Edilúcia Alves Ferreira e 

interrogatório do réu.

Depreque-se a oitiva da testemunha Lucélia Barros Cavalcante, 

atentando-se para o novo endereço informado.

 Assinalo o prazo de 60 dias para cumprimento da missiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59268 Nr: 1009-94.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBSON PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Considerando a informação de que o réu mudou de endereço, concedo o 

prazo de 10 dias para a defesa informar o endereço atualizado do réu, 

ocasião em que deverá se pronunciar sobre a proposta de suspensão 

condicional do processo ofertada nesta audiência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 864-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Considerando a manifestação da defesa de fl. 60, designo o dia 31 de 

julho de 2018, às 16:00 horas, para a audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo.

Efetive-se nova tentativa de intimação do réu no endereço constante nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 13-09.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA DA SILVA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Considerando que o representante ministerial comprovou diligência 

negativa de tentativa de localização do endereço da vítima Cícero Martins 

Santos Neto (fls. 97/101), DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária que 

SE PROCEDA à busca nos sistemas à disposição deste juízo. Se distinto 

do constante dos autos, expeça-se carta precatória para sua oitiva.

Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem o endereço da vítima.

Em sendo o endereço fornecido pelos ofícios supracitados igual ao já 

constante nos autos, DÊ-SE vistas ao douto representante ministerial para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, depreque-se o interrogatório da parte ré, atentando-se para 

o novo endereço informado (fl. 97), assinalando o prazo de 60 dias para 

cumprimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32327 Nr: 994-14.2005.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSENEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 Vistos.

Considerando os novos endereços apresentados pelo representante 

ministerial às fls. 205/210, designo o dia 31 de julho de 2018, às 13:30 

horas, para oitiva da testemunha João de Souza Vieira e interrogatório do 

réu.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que residem fora dos limites 

territoriais desta comarca, atentando-se para os novos endereços 

informados.

 Assinalo o prazo de 60 dias para cumprimento das missivas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32854 Nr: 1008-56.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171 OAB/MT

 Vistos.

Considerando o desmembramento do presente processo e considerando 

que este feito prossegue apenas em relação ao réu Luiz Carlos de Lima 

(fl. 176), desentranhem-se as cartas precatórias de oitivas das 

testemunhas que não diz respeito às testemunhas do aludido réu e 

juntem-se no feito respectivo. Caso haja testemunha comum entre as 

partes, mantenha-se cópia nos autos.

Sem prejuízo, defiro o requerimento ministerial de fl. 332. Depreque-se a 

oitiva da testemunha Leonir Strapason Boita, atentando-se para o novo 

endereço informado, bem como o interrogatório do réu, assinalando o 

prazo de 45 dias para cumprimento das missivas, posto tratar-se de 

processo da META2/2015.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32940 Nr: 438-75.2006.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO WALDEMAR KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:MT0017694O, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A

 Vistos.

Designo o dia 24 de julho de 2018, às 14:40 horas, para audiência de 

continuação da instrução.

Determino a condução coercitiva das testemunhas que deixaram de 

comparecer espontaneamente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 852-05.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO - OAB:3557-A

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 177, intime-se o réu por edital.

Expeça-se edital de intimação, com prazo de 20 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência, posto tratar-se de processo da META2.

Terra Nova do Norte/MT, 04 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 501-66.2007.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO, ELIZANGELA PINTO, EGUIVAN 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO 

ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Certifico que decorreu o prazo estabelecido às fls. 292, sendo 

protocolado TEMPESTIVAMENTE o documento de fl.299/312.

Certifico igualmente que passo intimar as partes do adiante disposto: " (...) 

Decorrido o prazo, passem-se as alegações finais das partes pelo prazo 

de 05 dias para cada uma. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 1008-95.2005.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte autora acerca dos 

documentos de fls. 174/171, para querendo manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 730-16.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN BRITO DOS SANTOS, PAULO CEZAR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

13.704

 Vistos.

Homologo a desistência de oitiva da testemunha Leandro Cordeiro, 

conforme manifestação ministerial de fl. 166.

No entanto, considerando tratar-se de testemunhas comuns, intime-se a 

defesa de Paulo Cezar Gonçalves para manifestar se persiste o interesse 

na oitiva da aludida testemunha, sendo que, persistindo o interesse, 

deverá apresentar o endereço atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

Sem prejuízo, depreque-se a oitiva da testemunha Eziquiel de Oliveira, 

atentando-se para o endereço apresentado (fl. 166), assinalando o prazo 

de 60 dias para cumprimento.

Decorrido o prazo, independente de cumprimento, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência de interrogatório dos réus.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35136 Nr: 336-82.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

Tendo em vista o novo endereço apresentado pelo representante 

ministerial à fl. 166, designo o dia 31 de julho de 2018, às 15:30 horas, 

para a oitiva da testemunha Aparecido Ribeiro Mendes e interrogatório do 

réu.

Sem prejuízo, manifeste-se o representante ministerial quanto a certidão 

de fl. 169.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52101 Nr: 786-49.2013.811.0085

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de dissolução de união estável consensual c/c acordo 

de guarda e alimentos em favor das filhas Ana Clara Fernandes Lucatelli e 

Maria Luiza Fernandes Lucatelli.

Durante o transcurso processual, as partes renunciaram ao acordo 

formulado, antes mesmo de sua homologação.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

declinação da competência deste juízo, posto que atualmente as infantes 

residem com a genitora no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que atualmente as 

infantes residem com a genitora em outro Município, fora dos limites 

territoriais desta Comarca.

Assim, preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente in verbis;

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

(...)

Com efeito, tendo em vista que a competência do presente feito é regulada 

pela norma especial retro citada, conjugada ao fato da responsável pelas 

infantes encontrar-se em comarca distinta desta localidade, em 

consonância com a manifestação ministerial, declino da competência e 

DETERMINO o imediato encaminhamento dos presentes autos à Comarca 

de Peixoto de Azevedo/MT.

Intimem-se.

Após, procedam-se às baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51975 Nr: 660-96.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI HOCHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

 Passem-se as alegações finais das partes, pelo prazo de 05 dias para 

cada uma.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 571-10.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de regularização de guarda c/c alimentos proposta por 

Luiz Otavio Bernardes Moreno Santos, representado por Juliana Bernardo 

Klauss em face de Janilton Moreno Santos, todos qualificados nos autos.

No entanto, consta nos autos a informação de que as partes já formularam 

acordo referente ao objeto da presente ação junto ao Ministério Público 

Estadual, razão pela qual o representante ministerial pugnou pela extinção 

da ação ante a perda superveniente do objeto (fls. 58/61).

Instada a manifestar-se, a parte autora concordou com a extinção da 

presente demanda (fl. 63).

 É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação alegando 

ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Certifico e dou fé que passo a intimar a defesa dos acusados acerca dos 

documentos juntados pelo MPE aos autos às fls. 1757/1913 nos moldes do 

art. 479.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35397 Nr: 759-42.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Depreque-se a oitiva da testemunha Juliana Ferreira da Silva, 

atentando-se para o endereço informado à fl. 202, assinalando o prazo de 

60 dias para cumprimento.

Sem prejuízo, considerando a devolução da missiva de oitiva da vítima sem 

o devido cumprimento (fls. 206/210), manifeste-se o representante 

ministerial, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37616 Nr: 177-71.2010.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

em face de Nilson João Camachio, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 30/31, foi recebida a inicial, ocasião em que foi deferida a medida 

liminar pleiteada.

No entanto, conforme petição de fl. 93, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Eventuais custas pela parte autora.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 39674 Nr: 748-08.2011.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340 A, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Ubiratan Alves do 

Carmo, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 44 e verso, foi recebida a inicial, ocasião em que foi deferida a 

medida liminar pleiteada.

No entanto, conforme petição de fl. 74, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Eventuais custas pela parte autora.

Transitada em julgado, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57199 Nr: 1370-48.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO DONSON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA PARANA - SERVIÇOS GERAIS, 

CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E TRATORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Processo nº 1370-48.2015.811.0085 (Código 57199)

Requerente: Celito Donson Schneider

Requerido: Mecânica Paraná – Serviços Gerais, Caminhões, Automóveis e 

Tratores.

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

requerida para especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38849 Nr: 1409-21.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVINO DALPRAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1409-21.2010.811.0085 (Código 38849)

Exequente: Município de Nova Guarita/MT

Executado: Delvino Dalprai

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 30, DETERMINO novamente a intimação da 

parte exequente para manifestação, nos moldes da decisão de fl. 27, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 05 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-13.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 12 de junho de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-80.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 12 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-65.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA ARAUJO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 12 de julho de 2018, às 14h30min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 672-95.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Juliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 
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OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

16/07/2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50318 Nr: 123-61.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

Aceitando o compromisso, desde já fica intimado da AUDIÊNCIA DE 

INTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20/07/2018, ÀS 15 

HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62585 Nr: 1300-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS, JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte requerida para, no 

prazo legal, apresentar Alegações Finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50318 Nr: 123-61.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT nº 22662, para patrocinar a 

defesa do réu nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Acolho a manifestação ministerial de fls. 125, e determino a expedição de 

Carta Precatória à Comarca de Pontes e Lacerda para interrogatório do 

réu, que se encontra preso no Centro de Detenção Provisória daquela 

urbe.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

20/07/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64208 Nr: 428-35.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Pùblico Eleitoral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Aparecido Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709

 DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória oriunda da 25ª Zona Eleitoral com sede na 

Comarca de Pontes e Lacerda com a finalidade de que se proceda a 

inquirição da testemunha Delegado de Polícia Civil, Dr. Clayton Queiroz 

Moura.

Assim, considerando que a missiva veio acompanhadas dos documentos 

necessário à instrução deprecada, designo audiência para o próximo dia 

15/06/2018, às 14h00min.

Intimem-se pessoalmente a testemunha, o réu bem como sua defensora 

dativa por meio de publicação.

Na hipótese do não comparecimento do réu e/ou sua causídica, lhe será 

nomeado defensor dativo para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60758 Nr: 403-56.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pascoala Chave

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

16/07/2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50318 Nr: 123-61.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 09/08/2017, ás 

13h00min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-12.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PONTES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000021-12.2018.8.11.0077. REQUERENTE: JOAO PONTES 

CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

alegando em síntese, que à empresa reclamada, realizou descontos em 

sua conta corrente em razão de cobrança indevida de contrato de 

empréstimo consignado que não realizou. A Reclamada apresentou 

contestação, arguindo que também foi vitima da ação de terceiros, e tal 

fato constitui excludente da responsabilidade civil. Menciona ainda que se 

trata de mero dissabor, e que a parte autora não comprovou os danos 

morais sofridos. Não existindo preliminares suscitadas, passo a analisar a 

questão do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda 

que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, 

para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre 

todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode 

ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu. 

Tendo o Reclamante negado qualquer enlace contratual com a empresa 

Reclamada, e sendo este parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da empresa ré a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato de empréstimo o que não se deu nos autos de forma 

convincente, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 6. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII 

– a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

(grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, pois é inegável o constrangimento vivenciado pelo 

requerente ao ser descontada por dívida não contraída o gerou para si o 

aborrecimento e desconforto. Não assiste razão a parte ré quando diz 

sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da 

sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL AC 

160712009 MA (TJ-MA) Data de publicação: 29/09/2009 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL . DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE 

APOSENTADORIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO 

CONSUMIDOR . I - A pendência de julgamento dos embargos de 

declaração opostos pela ora apelada não impede a interposição da 

apelação pela outra parte . Preliminar de não conhecimento do recurso 

afastada . II - O desconto indevido nos proventos de aposentadoria não 

autorizado pelo consumidor indica falha no serviço bancário, configurando 

danos morais indenizáveis . III - Tendo o banco reconhecido 

expressamente que os contratos de empréstimo consignado indicam 

fraude, deve a instituição financeira restituir os valores indevidamente 

descontados . TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00054566820138190066 RIO DE 

JANEIRO VOLTA REDONDA 3 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 

16/07/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMOCONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS DAS PARCELAS. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 

ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, RESTITUIR OS 

VALORES DESCONTADOS POR ESTA RAZÃO E CONDENAR AO 

PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. APELO DO RÉU PUGNANDO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR 

SER PESSOA JURIDICA DIFERENTE DA QUE CONSTA NA INICIAL. AUTOR 

PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. BANCO PERTECENTE AO 

MESMO GRUPO ECONÔMICO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO NA 

SENTENÇA QUE OBSERVOU, NO CASO EM EXAME, OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA COMPENSATÓRIA 

MANTIDA EM R$ 5.000,00. RECURSOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA 

MANTIDA. Encontrado em: VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR 16/07/2014 - 16/7/2014 APELANTE: BANCO BRADESCO S 

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo; prudência, 

razoabilidade e severidade. O valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

p.279). (destaquei e negritei). Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como expiação à 
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Requerida, visto que ante a inversão do ônus da prova, nesta deferida, 

verifica-se que a promovida não logrou êxito, ao alegar em sua defesa 

fato de terceiro, pois que, não é capaz por si só, de desincumbir do ônus 

da prova. Assim, restando ausente qualquer contrato apresentado pela 

requerida, melhor assertiva não há. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a 

inexigibilidade do débito descrito na presente ação, confirmando a liminar, 

e CONDENAR o réu a pagar a parte autora indenização por dano moral no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a contar desta data (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei. CONDENAR a 

reclamada a restituir o valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e 

dez centavos) – já calculado em dobro nos termos do artigo 42 do CDC, e 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da data do desembolso, súmula 43 do STJ. Mantenho deferido os 

benefícios da justiça gratuita para eventual via recursal, já concedida em 

despacho inaugural. E em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, 

alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) – (art. 523, I do CPC). Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P. R. I. C. WANESSA MORAIS 

SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 04 de Junho de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Márcio Pinherinho 

Pinheiro - OAB:3.705 MT

 [...]Analisando os autos, verifico que razão assiste à querelante, 

porquanto a querelada foi devidamente intimada da data da audiência, por 

meio de publicação no DJe em nome de seu advogado (fls. 90/91). Não 

bastasse, apenas para evitar arguição de nulidade, a querelada foi 

intimada pessoalmente nesta data, na Secretaria da Vara Única, onde 

trabalha, sendo que o fato de ter sido intimada oito minutos após o horário 

marcado para a audiência não acarretou qualquer prejuízo para sua 

defesa, pois a audiência atrasou em muito em razão de outras audiências 

anteriores, e aguardando o cumprimento do mandado.Fato é que a 

servidora/querelada, antes de ser intimada pela Oficial de Justiça, já havia 

externado verbalmente à assessoria do juízo que não iria comparecer à 

audiência e, considerando a ausência de justificativa para o não 

comparecimento, declaro a revelia, na forma do art. 367 do Código de 

Processo Civil.Considerando que o advogado constituído pela querelada 

não compareceu para o ato e considerando que inclusive já peticionou nos 

autos, em nome da querelada (fls. 79), pedindo a designação de Defensor 

Público, porquanto a própria querelada já informou não ter condições de 

arcar com as custas e honorários de advogado (fls. 74v), entendo ser 

desnecessário intimar a querelada para constituir novo advogado, 

podendo desde logo se proceder à nomeação de advogado dativo para 

defesa de seus interesses.Tendo em vista a suspensão das atividades da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o(a) Advogado(a) Tadeu Múcio 

Galvão Marques Vallim, OAB/MT nº 4.717, para a defesa da querelada no 

presente ato, ao qual arbitro honorários advocatícios no montante de 1 

(um) URH, conforme tabela atualizada da OAB/MT, servindo o presente 

termo como certidão de honorários.Homologo a desistência das 

testemunhas e defiro o pedido de prova emprestada, devendo ser 

juntadas as autos as gravações dos depoimentos das testemunhas no 

processo administrativo disciplinar que tramita em desfavor da querelada 

na Direção do Foro[...]

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70584 Nr: 837-14.2010.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO NICOLI, MARCIA MUNARETTO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO BOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Intimar o Advogado da parte Autora, para no prazo legal, apresentar as 

contrarazões ao recurso de apelação de fls. 609/620 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 105715 Nr: 626-02.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR 

EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118739 Nr: 2341-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.A ARAGÃO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118823 Nr: 2367-09.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 107233 Nr: 1117-09.2015.811.0102
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 110501 Nr: 657-85.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SESINANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:MT 13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 117229 Nr: 1739-20.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119363 Nr: 2606-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PETER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118131 Nr: 2080-46.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 103298 Nr: 1087-08.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impusiono estes autos para INTIMAR o apelado para, querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 112/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71778 Nr: 881-96.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERA CESCO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impusiono estes autos para INTIMAR o apelado para, querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 167/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120849 Nr: 278-76.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora 

para, no prazo legal, manifestar em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120880 Nr: 296-97.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMBORÁ AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PESCADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da redesignação da Audiência 

de conciliação para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 09h40min, neste 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 1734-32.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que junte aos autos 

comprovante de pagamento das custas dos selos de autenticação da 

Certidão de Averbação de Penhora expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119544 Nr: 2688-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106111 Nr: 736-98.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA, OLAVO 

VICENTE FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116827 Nr: 1542-65.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para INTIMAR as partes para, 

no prazo legal, manifestarem em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112161 Nr: 1293-51.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO 

MOURA - OAB:22107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 131-07.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para que indique bens passíveis de 

penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme 

decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112934 Nr: 1673-74.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÉ TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAX COMERCIO DE GRÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 

ULIANO - OAB:33410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alan vagner shmidel - 

OAB:7504, eder da silva gomes - OAB:17882, kleber jorge júnior - 

OAB:20778, lisiane valéria linhares shimidel - OAB:9358

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTE PARA, NO PRAZO LEGAL. SE 

MANIFESTAREM EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 115217 Nr: 895-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 INTIMAR as partes da sentença, cujo dispositivo transcrevo a seguir: 

"(...)Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. No mais, INDEFIRO o pedido de 

condenação da reclamante em litigância de má-fé. Condeno a autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade dessas despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera/MT, 24 de maio de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 109175 Nr: 272-40.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH, 

OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTE PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM EM TERMOS DE PROSSEGUIMETO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 114094 Nr: 443-60.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MATTIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE FERNANDA DUTRA - 

OAB:21926/O, IGOR ORTIZ MACHADO - OAB:OAB/MT 16938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 10h00min, neste 

Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115217 Nr: 895-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. No mais, INDEFIRO o pedido de 

condenação da reclamante em litigância de má-fé.Condeno a autora ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade dessas despesas, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101651 Nr: 877-88.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA, 

Cpf: 05353648145, Rg: 2577179-5, Filiação: Ediones Chaves Lima e 

Gecina Cardoso Lima, data de nascimento: 20/07/1992, brasileiro(a), 

natural de Arame-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº: 877-88.2013.811.0102 Código n°: 101651Vistos, 

etc.A citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte 

esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.É o caso 

dos autos, uma vez que realizadas tentativa de citação do denunciado no 

endereço por ele informado, esta foi negativa, e realizada buscas pelos 

sistemas disponíveis, estas também foram infrutíferas (pág. 67/69), 

estando o réu, portanto, em local incerto e não sabido.Assim, DEFIRO o 

pedido ministerial à ref. 46, pelo que CITE-SE o acusado MICHAEL 

DOUGLAS CARDOSO LIMA por edital, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal, pelo prazo de 15 (quinze) dias.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 24 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 05 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 546-09.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ARAUJO, ADRIANO 

GASIELI ROSA FUNINI, WALDIR FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS PAULO SERGIO DE 

ARAUJO E WALDIR FRANCISCO PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112271 Nr: 1344-62.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.S.RIBAS - ME, LISANDRA SIQUEIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA DE 

ALMADA - OAB:OAB/MT 15.817

 INTIMAR A ADVOGADA DOS EXECUTADOS DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: " Vistos etc. Cuida-se de execução 

de execução fiscal proposta pelo requerente em face do requerido, pelos 

fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, sendo que foi 

noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à conclusão. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pagamento integral da 

dívida executada, mister a extinção do presente processo. Com efeito, o 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz que a execução deve 

ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente execução nos termos do art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

tendo em vista não ter ficado demonstrado que o requerido resistiu ao 

pagamento, não incidindo no Princípio da Causalidade. Homologo a 

desistência do prazo recursal. Reputo prejudicada a exceção de 

pré-executividade. Dou por publicada a presente sentença com a entrega 

dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Ao arquivo com baixa na distribuição. Às 

providências.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112095 Nr: 1265-83.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ELIZEU BARRABARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DE REF. 

46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112271 Nr: 1344-62.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.S.RIBAS - ME, LISANDRA SIQUEIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA DE 

ALMADA - OAB:OAB/MT 15.817

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de execução fiscal proposta pelo requerente em 

face do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do 

débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

execução nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários tendo em vista não ter ficado demonstrado 

que o requerido resistiu ao pagamento, não incidindo no Princípio da 
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Causalidade.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Reputo prejudicada a exceção de pré-executividade.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 114967 Nr: 803-92.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE LIMA DA COSTA, MIRIAN LIMA DA 

COSTA, JOELSON LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, Marilei Stela 

Schlosser Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR SOBRE O AR DEVOLVIDO A REF. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 111055 Nr: 816-28.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON OLIVEIRA DA CRUZ, GELSON 

OLIVEIRA DA CRUZ, TERESINHA GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDESON PEREIRA DA 

SILVA - OAB:15846/O

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR 

SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE REF. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 22-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CIRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DE REF. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 2116-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BILIBIO, FELIPE BILIBIO, RAFAEL 

BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SEM MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE REF. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106096 Nr: 730-91.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RICARDO DE AGUIAR FERONE - OAB:SP 

176.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100271 Nr: 486-70.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAD-M, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI ONETTA - OAB:20181

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente averiguação de 

paternidade, o que faço com fundamento no artigo art. 485, inc. III, do 

Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).Ante a nomeação da digna 

advogada à fl. 32, FIXO os honorários advocatícios em 02 (dois) URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito.EXPEÇA-SE certidão em favor da defensora 

dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.De outro lado, PROCEDA-SE a 

baixa das restrições realizadas nos presentes autos (fl. 58).Sem 

custas.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 27 de abril de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

EDITAL Nº. 3/2018 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Meritíssimo Juiz Diretor do 
Foro em Substituição Legal - Presidente da Comissão do Teste Seletivo para contratação de 
Estagiários para o Fórum da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais. 

 
FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, torna público à 
relação dos candidatos aprovados no TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR – DIREITO, para o Fórum da 
Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com a classificação abaixo: 

 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Nome Documento Nota Final Classificação 

Larissa Campos Fonseca 2744740-5 SSP/MT 87,50 1º - Aprovada 

Nayany Rodrigues Silva 3115827-7 SSP/MT 82,50 2º - Aprovada 

Paula Vitória Oliveira Marca 3148350-0 SSP/MT 77,50 3º - Aprovada 

José Orácio Garcia de Freitas 2874248-6 SSP/MT 75,00 4º - Aprovado 

Geovany Rodrigues Rezende 2567262-2 SSP/MT 75,00 5º - Aprovado 

Camila Iohana Negrão 2952963-8 SSP/MT 72,50 6º - Aprovada 

Ingridy Viana Dornelles 3096554-0 SSP/MT 72,50 7º - Aprovada 

Camilla Rodrigues Rael 3001939-7 SSP/MT 70,00 8º - Aprovada 

Matheus Fernando Resende 

Lalluci Silva 

3076922-1 SSP/MT 67,50 9º - Aprovado 

Laura Alves Amorim 2834764-1 SSP/MT 67,50 10º - Aprovada 

Sabrina Rodrigues Barros 2750864-1 SSP/MT 67,50 11º - Aprovada 

Amanda Feistler 2389948-4 SSP/MT 65,00 12º - Aprovada 

Yasmin Souza Mendanha 3028503-8 SSP/MT 65,00 13º - Aprovada 

Gabriel Felipe Brito Moura 2814775-8 SSP/MT 65,00 14º - Aprovado 

Leticia Vieira Matos 2705793-3 SSP/MT 62,50 15º - Aprovada 

Izabelly Farias da Cruz 3178838-6 SSP/MT 60,00 16º - Aprovada 

Ana Paula Dias Barroso 3027512-1 SSP/MT 60,00 17º - Aprovada 

Izadora Oliveira Leal 2744739-1 SSP/MT 60,00 18º - Aprovada 
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Daniella de Souza Almeida 2952972-7 SSP/MT 57,50 19º - Aprovada 

Bianca Rocha dos Santos 066.896.871-04 CPF 55,00 20º - Aprovada 

Michelly Bezerra Nunes Silva  2750849-8 SSP/MT 52,50 21º - Aprovada 

 
 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 
 

Nome Documento Nota Final Classificação 

Naittom Vinicius da Silva 

Candido  

2565167-6 SSP/MT 75,00 1º - Aprovado 

Luzvandro Vieira de Oliveira 

Junior 

6630679 SSP/GO 67,50 2º - Aprovado 

Nathalia Sousa Barbosa 1547489-5 SSP/MT 65,00 3º - Aprovada 

Luana da Rocha 2626400-5 SSP/MT 62,50 4º - Aprovada 
 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital 
que será afixado no átrio do Fórum e publicado na forma da lei. Aos 06 dias do mês de junho do 
ano de dois mil e dezoito (06/06/2018), eu Antonio Mariano Rezende, Gestor Geral de 2ª 
Entrância, que digitei e subscrevi. 
 

 
Ítalo Osvaldo Alves da Silva 
Juiz Diretor do Foro em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 

EDITAL N.03/2018/DF 
 
V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO REALIZADO 
PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Fórum de Alto Taquari-MT – Doutor 
Fabio Alves Cardoso torna público a relação dos candidatos que tiveram seu pedido de 
inscrição deferido, a data, o horário e o local da realização da prova, nos termos do Edital 
02/2018/DF, devendo ser observado o seguinte: 
 
DATA DA PROVA: 17 de junho de 2018 
                                                             
HORÁRIO: 09 horas (horário de Cuiabá-MT)  
 
DURAÇÃO: 3 horas  
 
LOCAL DA PROVA: Master Centro Educacional, localizado na Rua Antônio Inácio, nº 
699, centro, Alto Taquari. 
 
O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local 
da realização das provas. Deverão os candidatos, no momento da realização da prova, fazer 
estrita observância ao item 6 do Edital 02/2018/DF. 
 
Inscrições Deferidas  
 

Ensino Superior - Administração 
 

Inscrição Nome SALA 
006 Carla A. Padilha Rosa Belin 01 
043 Layslla Rodrigues Silva 01 

 
Ensino Superior - Ciências Contábeis  
 

Inscrição Nome SALA 
003 Cassia de Souza Silva 01 
015 Hadrya Lethicia Souza Pace 01 

 
 

Ensino Superior - Direito 
 

Inscrição Nome SALA 
018 Eline Bertini de Lima 01 
053 Ayslan Vieira L. dos Santos 01 
055 Evandro Almeida França 01 
060 Jessana Silva 01 
061 Joelma Coimbra dos Santos 01 
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Ensino Médio 

 
Inscrição Nome SALA 

001 Vitória Cristina Silva Oliveira 02 
002 Kauani Rocha de Morais 02 
004 Laila Gabriela Cardozo Carron 02 
005 Tálitta Beatriz Martins Carrijo 02 
007 Luiz Felipe Martins 02 
008 Enrico Lopes Lemos 02 
009 Helen Tamires Lazzeri dos Santos Barbosa 02 
010 Eduarda Rita Souza da Silva 02 
011 Leandra Rita Souza da Silva 02 
012 Rayssa Camargo Rodrigues 02 
013 Amanda Aparecida Mundim de Lima 02 
014 Matheus Souza Teixeira 02 
016 Tereza Victória Bezerra Dias 02 
017 Hagna Kalline Oliveira Barbosa 02 
019 Alesandy de Freitas Carvalho 02 
020 Lindaci Felix Menezes 02 
021 Gabriela Costa da Silva 02 
022 Luiz Rafael de Lima Garcia 02 
023 Laura Tawany A.R. Gonçalves 02 
024 Sandielly Silva Oliveira 03 
025 Ana Maryelle Andrade Batista 03 
026 Maria Clara de Melo Barbosa 03 
027 Karolaine Souza Paixão 03 
028 Gabriele Tamires dos Santos Silva 03 
029 Gabriel dos Santos Rodrigues 03 
030 Gabriel Alves 03 
031 Franciele Furtado Silva 03 
032 Rafael Nunes da Silva 03 
033 Orivaldo dos Santos Rodrigues Neto 03 
034 Walison Belo Ferreira Silva 03 
035 Mariana Gouveia da Cota 03 
036 Leonardo Silvério Inácio 03 
037 Maria Eduarda Menezes Andrade 03 
038 Priscila Menezes da Rocha 03 
039 Daniely Menezes da Rocha 03 
040 Emilly Aparecida Coracini 03 
041 Lorrayne Ferreira de Menezes 03 
042 Caroliny Castro Lopes 03 
044 Naire Rodrigues de Souza 04 
045 Vitória Jesus dos Santos Rodrigues 04 
046 Aleff Jhonatam Souza Bergamini 04 
047 Eveny Souza Bergamini da Silva 04 
048 André Felipe de Oliveira Nunes 04 
049 Cirlene Quaresma Lopes 04 
050 Ivonaldo T. da Silva 04 
051 Jakeline Kellen Alves Pereira 04 
052 Maicon Oliveira A. dos Santos 04 
054 Ana Luiza Silva de Azevêdo 04 
056 João Paulo Rodrigues Malheiros 04 
057 Gisele Gusmão de Almeida  04 
058 Rian Junior S..Machado  04 
059 Phedro Vinnycius do Nascimento Borges 04 
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062 Pabline de Jesus 04 
063 Mayana Martins Guimarães 04 
064 Karina Sirqueira Vieira 04 
065 Wagner Santos Dias 04 

 
 
 
Alto Taquari, 06 de junho de 2018 
 
 
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 26/2018-DF 
 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 
01 á 30 de junho 2018,  os seguintes servidores conforme escala abaixo; 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 08 Tatiana Mendes de 

Oliveira 
Técnica 

Judiciária 
(66) 99221-4245 tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

09 á 15 Vivian Paula 
Vieira  

 

Técnica 
Judiciária 

 (66) 99221-
4245 

vivian.vieira@tjmt.jus.br 

16 á 22 Edelvan Mezomo 
Maurer 

Técnico 
Judiciário 

 (66) 99221-
4245 

edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

23 á 29 Mayara Adriano 
 

Gestora 
Geral  

(66) 99221-4245 mayara.adriano@tjmt.jus.br 

30 Evelyn de A. 
Ayres 

Analista  
Judiciária 

 (66) 99221-
4245 

evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR 
(A) 

CARGO TELEFONE EMAIL 

01 Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.br 

02 á 08 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

09 á 15 Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.br 

16 á 22 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

23 á 29 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

30 Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.br 
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PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) TELEFONE 
01 á 03 RICARDO FRAZON MENEGUCCI – VARA 

ÚNICA DE COLNIZA 
(65) 99339-0371 

09 e 10 DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA 
ÚNICA DE COTRIGUAÇU 

(65) 99320-1155 

16 e 17 RAFAEL DEPRA PANICHELLA – VARA ÚNICA 
TABAPORÃ 

(65) 99983-8473 

22, 23 e 
24 

FABRICÍO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA -  1° 
VARA DE JUARA 

(66) 99925-9527 

30 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES  
DIRETORIA DO FÓRUM – JUARA 

(66) 99989-2951 

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como 
o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 
e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  
 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes 
de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 30 de maio  de 2018. 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 
EDITAL N. 06/2018/DF 

    
   
O  Doutor Ricardo Nicolino de Castro  – Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de 
Rosário Oeste, no uso de suas atribuições legais e, na forma do Edital n. 01/2018-DF; 
 
1- CONVOCA a todos os inscritos, conforme abaixo relacionado: 

 
2-CANDIDATOS INSCRITOS PARA O TESTE SELETIVO: 
 

Nº INSCRIÇÃO. NOME 
1.  GLAUCIO GARCIA COUTINHO 
2.  JULIANA CRISTINA VIEIRA DE ARRUDA 
3.  CARLA REGINA ARAUJO BRANDOLF 
4.  JULIETE MARCIA DA SILVA  
5.  THALYNE INGRID ALMEIDA RIBEIRO 
6.  GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO 
7.  JOSE FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEIÇÃO 
8.  BIANKA VENANCIO LAHR 
9.  EDER CANUTO DE SOUZA 
10.  MARIELE FREITA MARQUES DE ABREU  
11.  CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO 
12.  JEAN PAULO MIRANDA SOARES 
13.  LAURA LUCIA DA SILVA 
14.  SALMA YUNES KHALIL 
15.  VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA 
16.  PAULA FABIANA ALMEIDA DA MATA 
17.  PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS 
18.  JORGE LUIS DA SILVA CUNHA 
19.  GRAZIELE DE JESUS DOS SANTOS 
20.  THAYNA DE SOUZA BELEM 
21.  PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA  

       22. JOSILDO NEVES NERIS  
23. MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS  
24. POLLYANA JOAQUIM MOARIS COSTA  
25. ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND  
26 ELIZIA GARCIA COUTINHO  
27 THAMINNE DA SILVA CASTRO  
28 CHRISTIANE BORRALHO PAES DE BARROS  
29 HELOISA HELENA DE BARROS  
30 MARCELO VITOR PETRAZZINNI   
31 JESSICA BRUNO A. MARTINS    

 
3. Torna público, que as provas para o Processo Seletivo para Cadastro Reserva de 
Credenciamento de Conciliador(a) do Fórum desta Comarca de Rosário Oeste/MT, será 
realizada no dia 09 de Junho de 2018, às 08:00 horas (horário de Mato Grosso), na Escola 
Coronel “Arthur Borges”, situado na Avenida Cel. Arthur Borges, centro, Rosário 
Oeste/MT. 
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4. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de 
evitar transtornos, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, portanto documento de 
identificação com foto, original. 
 
5. A prova terá duração de 04 (quatro)  horas. 
 
6. Para maiores esclarecimentos, os candidatos deverão observar as regras estipuladas no 
Edital nº 01/2018-DF disponível no Diário de Justiça Eletrônico nº DJE nº 10241 de 
20/04/2018.  
 
Fica consignado que os aprovados somente estarão exercendo o cargo de conciliador, desde 
que cumpridas às formalidades constantes do Edital 01/2018-DF. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça eletrônico, 
no átrio do Fórum, Imprensa do TJMT e na emissora de Rádio e TV local. Eu, Ceila 
Consuelo Carvalho Martins, digitei. 
 

 
Rosário Oeste/MT, 22 de Maio de 2018. 
 
      
                                                           
RICARDO NICOLINO DE CASTRO      
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
EDITAL N. 08/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 06/2018-DF, publicada no DJE nº 10258, 
disponibilizada em 17/05/2018, Provimentos 06/2014/CM de 07/03/2014 e 03/2018-CM de 
26/04/2018; 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para credenciamento de 
pessoas físicas para atuarem como Psicólogo(a), com as respectivas classificações. 
 

 
ORDEM NOME Pontuação 
1 ALESSANDRA POLETTO DE LA BANDEIRA 8,25 
2 JESSICA DAL MAGRO 4,45 
3 MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA 3,20 

 
Os interessados terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação deste Edital de 
Classificação no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário o Estado de Mato Grosso, para 
interposição de recurso. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 05 de junho de 2018. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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